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Pozměňovací návrh   145 

Notis Marias 

 

Návrh směrnice 

Právní východisko 1 a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 s ohledem na Protokol (č. 1) ke Smlouvě o 

fungování Evropské unie (SFEU) týkající 

se úlohy vnitrostátních parlamentů v 

Evropské unii, 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   146 

Notis Marias 

 

Návrh směrnice 

Právní východisko 1 b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 s ohledem na Protokol (č. 2) ke Smlouvě o 

fungování Evropské unie (SFEU) týkající 

se používání zásad subsidiarity a 

proporcionality, 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh   147 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh směrnice 

Právní východisko 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

po postoupení návrhu legislativního aktu 

vnitrostátním parlamentům, 

po postoupení návrhu legislativního aktu 

vnitrostátním parlamentům a s ohledem na 

jejich odůvodněná stanoviska, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   148 

Morten Helveg Petersen 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Ve strategii pro jednotný digitální 

trh Komise nastínila, že přezkum 

telekomunikačního rámce se zaměří na 

opatření, jejichž cílem je stimulace investic 

do vysokorychlostních širokopásmových 

sítí, konzistentnější přístup k politice a 

správě rádiového spektra založený na 

jednotném trhu, zajištění podmínek pro 

skutečně jednotný trh tím, že se odstraní 

roztříštěnost předpisů, nastolení rovných 

podmínek pro všechny účastníky trhu, 

jednotné uplatňování pravidel a zavedení 

účinnějšího regulačního institucionálního 

rámce. 

(3) Ve strategii pro jednotný digitální 

trh Komise nastínila, že přezkum 

telekomunikačního rámce se zaměří na 

opatření, jejichž cílem je stimulace investic 

do vysokorychlostních širokopásmových 

sítí, konzistentnější přístup k politice a 

správě rádiového spektra založený na 

jednotném trhu, zajištění podmínek pro 

skutečně jednotný trh tím, že se odstraní 

roztříštěnost předpisů, zajištění účinné 

ochrany spotřebitele, nastolení rovných 

podmínek pro všechny účastníky trhu, 

jednotné uplatňování pravidel a zavedení 

účinnějšího regulačního institucionálního 

rámce. V rámci strategie pro jednotný 

digitální trh bylo rovněž oznámeno, že 

bude proveden přezkum směrnice 

2002/58/ES s cílem poskytnout uživatelům 

služeb elektronických komunikací 

vysokou úroveň ochrany soukromí a 

nastolit rovné podmínky pro všechny 

účastníky trhu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   149 

Morten Helveg Petersen 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Tato směrnice by měla vytvořit 

právní rámec pro volné zajišťování sítí a 

poskytování služeb elektronických 

(5) Tato směrnice by měla vytvořit 

právní rámec pro volné zajišťování sítí a 

poskytování služeb elektronických 
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komunikací, které by podléhaly pouze 

podmínkám stanoveným v této směrnici a 

jakýmkoli omezením v souladu s čl. 52 

odst. 1 Smlouvy, zejména opatřením 

týkajícím se veřejného pořádku, veřejné 

bezpečnosti a ochrany zdraví. 

komunikací, které by podléhaly pouze 

podmínkám stanoveným v této směrnici a 

jakýmkoli omezením v souladu s čl. 52 

odst. 1 Smlouvy, zejména opatřením 

týkajícím se veřejného pořádku, veřejné 

bezpečnosti a ochrany zdraví, a v souladu 

s čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv 

Evropské unie (dále jen „Listina“). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   150 

Morten Helveg Petersen 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Ustanoveními této směrnice není 

dotčena možnost členských států přijmout 

nezbytná opatření z důvodů stanovených v 

článcích 87 a 45 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, aby tak zajistily ochranu 

svých zásadních bezpečnostních zájmů, 

ochranu veřejného pořádku, veřejné 

mravnosti a veřejné bezpečnosti a 

umožnily vyšetřování, odhalování a stíhání 

trestných činů. 

(6) Ustanoveními této směrnice není 

dotčena možnost členských států přijmout 

nezbytná opatření z důvodů stanovených v 

článcích 87 a 45 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, aby tak zajistily ochranu 

svých zásadních bezpečnostních zájmů, 

ochranu veřejného pořádku a veřejné 

bezpečnosti a umožnily vyšetřování, 

odhalování a stíhání trestných činů, s 

přihlédnutím ke skutečnosti, že taková 

opatření musí být stanovena zákonem, 

respektovat podstatu práv a svobod 

uznaných Listinou a podléhat zásadě 

proporcionality v souladu s čl. 52 odst. 1 

Listiny. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   151 

Michał Boni 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Konvergence odvětví 

telekomunikací, médií a informačních 

technologií znamená, že všechny sítě a 

služby elektronických komunikací by měly 

být v co největší míře předmětem jediného 

evropského kodexu pro elektronické 

komunikace stanoveného v jediné 

směrnici, s výjimkou otázek, které je 

vhodnější upravit přímo použitelnými 

pravidly stanovenými formou nařízení. Je 

nezbytné oddělit regulaci sítí a služeb 

elektronických komunikací od regulace 

obsahu. Tento kodex se proto nezabývá 

obsahem služeb, který je poskytován po 

sítích elektronických komunikací 

prostřednictvím služeb elektronických 

komunikací, jako je obsah rozhlasového a 

televizního vysílání, finanční služby a 

některé služby informační společnosti, a 

proto jím nejsou dotčena opatření týkající 

se takových služeb přijatá na úrovni Unie 

nebo na vnitrostátní úrovni v souladu s 

právem Unie, s cílem podporovat kulturní a 

jazykovou rozmanitost a zajistit ochranu 

mediální plurality. Obsahem televizních 

programů se zabývá směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/13/EU. Záměrem 

regulace audiovizuální politiky a obsahu je 

dosažení cílů obecného zájmu, jako jsou 

svoboda projevu, mediální pluralita, 

nestrannost, kulturní a jazyková 

rozmanitost, sociální začleňování, ochrana 

spotřebitele a ochrana nezletilých osob. 

Oddělením regulace elektronických 

komunikací od regulace obsahu není 

dotčeno zohlednění vazeb, které mezi nimi 

existují, zejména pro zaručení mediální 

plurality, kulturní rozmanitosti a ochrany 

spotřebitele. 

(7) Konvergence odvětví 

telekomunikací, médií a informačních 

technologií znamená, že všechny sítě a 

služby elektronických komunikací by měly 

být v co největší míře předmětem jediného 

evropského kodexu pro elektronické 

komunikace stanoveného v jediné 

směrnici, s výjimkou otázek, které je 

vhodnější upravit přímo použitelnými 

pravidly stanovenými formou nařízení. Je 

nezbytné oddělit regulaci sítí a služeb 

elektronických komunikací od regulace 

obsahu. Tento kodex se proto nezabývá 

obsahem služeb, který je poskytován po 

sítích elektronických komunikací 

prostřednictvím služeb elektronických 

komunikací, jako je obsah rozhlasového a 

televizního vysílání, finanční služby a 

některé služby informační společnosti, a 

proto jím nejsou dotčena opatření týkající 

se takových služeb přijatá na úrovni Unie 

nebo na vnitrostátní úrovni v souladu s 

právem Unie, s cílem podporovat kulturní a 

jazykovou rozmanitost a zajistit ochranu 

mediální plurality. Obsahem televizních 

programů se zabývá směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/13/EU. Záměrem 

regulace audiovizuální politiky a obsahu je 

dosažení cílů obecného zájmu, jako jsou 

svoboda projevu, mediální pluralita, 

nestrannost, kulturní a jazyková 

rozmanitost, sociální začleňování, ochrana 

spotřebitele a ochrana nezletilých osob. 

Není-li však výslovně stanoveno, že sítě a 

služby elektronických komunikací jsou 

z oblasti působnosti tohoto kodexu 

vyloučeny, měl by se na ně tento kodex 

vztahovat. Oddělením regulace 

elektronických komunikací od regulace 

obsahu není dotčeno zohlednění vazeb, 

které mezi nimi existují, zejména pro 

zaručení mediální plurality, kulturní 

rozmanitosti a ochrany spotřebitele. 

_________________ _________________ 

21 Směrnice Evropského parlamentu a 21 Směrnice Evropského parlamentu a 
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Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 

o koordinaci některých právních a 

správních předpisů členských států 

upravujících poskytování audiovizuálních 

mediálních služeb (směrnice o 

audiovizuálních mediálních službách) (Úř. 

věst. L 95, 15.4.2010, s. 1). 

Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 

o koordinaci některých právních a 

správních předpisů členských států 

upravujících poskytování audiovizuálních 

mediálních služeb (směrnice o 

audiovizuálních mediálních službách) (Úř. 

věst. L 95, 15.4.2010, s. 1). 

Or. en 

Odůvodnění 

Veškeré povinnosti by měly být v souladu se zásadou proporcionality. 

 

Pozměňovací návrh   152 

Morten Helveg Petersen 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Konvergence odvětví 

telekomunikací, médií a informačních 

technologií znamená, že všechny sítě a 

služby elektronických komunikací by měly 

být v co největší míře předmětem jediného 

evropského kodexu pro elektronické 

komunikace stanoveného v jediné 

směrnici, s výjimkou otázek, které je 

vhodnější upravit přímo použitelnými 

pravidly stanovenými formou nařízení. Je 

nezbytné oddělit regulaci sítí a služeb 

elektronických komunikací od regulace 

obsahu. Tento kodex se proto nezabývá 

obsahem služeb, který je poskytován po 

sítích elektronických komunikací 

prostřednictvím služeb elektronických 

komunikací, jako je obsah rozhlasového a 

televizního vysílání, finanční služby a 

některé služby informační společnosti, a 

proto jím nejsou dotčena opatření týkající 

se takových služeb přijatá na úrovni Unie 

nebo na vnitrostátní úrovni v souladu s 

právem Unie, s cílem podporovat kulturní a 

jazykovou rozmanitost a zajistit ochranu 

(7) Konvergence odvětví 

telekomunikací, médií a informačních 

technologií znamená, že všechny sítě a 

služby elektronických komunikací by měly 

být v co největší míře předmětem jediného 

evropského kodexu pro elektronické 

komunikace stanoveného v jediné 

směrnici, s výjimkou otázek, které je 

vhodnější upravit přímo použitelnými 

pravidly stanovenými formou nařízení. Je 

nezbytné oddělit regulaci sítí a služeb 

elektronických komunikací od regulace 

obsahu. Tento kodex se proto nezabývá 

obsahem služeb, který je poskytován po 

sítích elektronických komunikací 

prostřednictvím služeb elektronických 

komunikací, jako je obsah rozhlasového a 

televizního vysílání, finanční služby a 

některé služby informační společnosti, a 

proto jím nejsou dotčena opatření týkající 

se takových služeb přijatá na úrovni Unie 

nebo na vnitrostátní úrovni v souladu s 

právem Unie, s cílem podporovat kulturní a 

jazykovou rozmanitost a zajistit ochranu 
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mediální plurality. Obsahem televizních 

programů se zabývá směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/13/EU21. 

Záměrem regulace audiovizuální politiky a 

obsahu je dosažení cílů obecného zájmu, 

jako jsou svoboda projevu, mediální 

pluralita, nestrannost, kulturní a jazyková 

rozmanitost, sociální začleňování, ochrana 

spotřebitele a ochrana nezletilých osob. 

Oddělením regulace elektronických 

komunikací od regulace obsahu není 

dotčeno zohlednění vazeb, které mezi nimi 

existují, zejména pro zaručení mediální 

plurality, kulturní rozmanitosti a ochrany 

spotřebitele. 

mediální plurality. Obsahem televizních 

programů se zabývá směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/13/EU. Záměrem 

regulace audiovizuální politiky a obsahu je 

dosažení cílů obecného zájmu, jako jsou 

svoboda projevu, mediální pluralita, 

nestrannost, kulturní a jazyková 

rozmanitost, sociální začleňování, ochrana 

spotřebitele a ochrana nezletilých osob. 

Oddělením regulace elektronických 

komunikací od regulace obsahu není 

dotčeno zohlednění vazeb, které mezi nimi 

existují, zejména pro zaručení svobody 

projevu a informací, mediální plurality, 

kulturní rozmanitosti, ochrany spotřebitele, 

soukromí a ochrany osobních údajů. 

_________________  

21 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 

o koordinaci některých právních a 

správních předpisů členských států 

upravujících poskytování audiovizuálních 

mediálních služeb (směrnice o 

audiovizuálních mediálních službách) 

(Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1). 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   153 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Členské státy by měly být schopny 

v zájmu mediální plurality, kulturní 

rozmanitosti a aktivního a informovaného 

občanství zaručit, aby občané měli 

univerzální přístup k široké škále 

informací a obsahu z nabídky 

poskytovatelů mediálních služeb, a to bez 

ohledu na vývoj mediálního distribučního 

systému a s ním spjatých obchodních 
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modelů. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   154 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Členské státy by měly být schopny 

v zájmu mediální plurality, kulturní 

rozmanitosti a aktivního a informovaného 

občanství zaručit, aby občané Unie měli 

univerzální přístup k široké škále 

informací a k veřejnému hodnotnému 

obsahu z nabídky poskytovatelů 

mediálních služeb, a to v souladu s 

vývojem mediálních distribučních systémů 

a s nimi spjatých obchodních modelů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Musíme aktualizovat povinnosti ve veřejném zájmu a pravidla pro přístup, jež jsou navrženy 

v článku 106. 

 

Pozměňovací návrh   155 

Eva Kaili 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Členské státy by měly být schopny 

v zájmu mediální plurality, kulturní 

rozmanitosti a aktivního a informovaného 

občanství zaručit, aby občané Unie měli 

univerzální přístup k široké škále 

informací a k veřejnému hodnotnému 
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obsahu z nabídky poskytovatelů 

mediálních služeb, a to v souladu s 

vývojem mediálních distribučních systémů 

a s nimi spjatých obchodních modelů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Musíme aktualizovat povinnosti ve veřejném zájmu a pravidla pro přístup, jež jsou navrženy 

v článku 106. 

 

Pozměňovací návrh   156 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Požadavky na schopnosti sítí 

elektronických komunikací se neustále 

zvyšují. Zatímco v minulosti se pozornost 

soustředila především na zvětšování šířky 

pásma dostupné jak celkově, tak 

jednotlivým uživatelům, nyní roste význam 

dalších parametrů, jako jsou latence, 

dostupnost a spolehlivost. Současnou 

odpovědí na tuto poptávku je přibližování 

optických vláken uživateli a budoucí „sítě s 

velmi vysokou kapacitou“ budou 

vyžadovat výkonnostní parametry 

ekvivalentní tomu, co je schopna 

poskytnout síť založená na optických 

prvcích přinejmenším do rozvodného 

bodu v obslužném místě. V případě 

pevného připojení to odpovídá takové 

výkonnosti sítě, která je rovnocenná tomu, 

čeho lze dosáhnout zavedením optického 

vlákna až do budovy s více bytovými 

jednotkami, jež se považuje za obslužné 

místo, a v případě mobilního připojení 

výkonnosti sítě podobné tomu, čeho lze 

dosáhnout přivedením optického vlákna 

až k základnové stanici, jež se považuje za 

obslužné místo. Pro účely stanovení, zda 

(13) Požadavky na schopnosti sítí 

elektronických komunikací se neustále 

zvyšují. Zatímco v minulosti se pozornost 

soustředila především na zvětšování šířky 

pásma dostupné jak celkově, tak 

jednotlivým uživatelům, nyní roste význam 

dalších parametrů, jako jsou latence, 

dostupnost a spolehlivost. Současnou 

odpovědí na tuto poptávku po 

neomezeném využití je přibližování 

optických vláken uživateli a budoucí „sítě s 

velmi vysokou kapacitou“ budou 

vyžadovat výkonnostní parametry schopné 

splňovat rychlost alespoň 100 Mb/s pro 

přenos ve směru k příjemci, kterou bude 

možné časem zvýšit na úroveň gigabitů, 

což by mělo přispět k dosažení trvalého 5G 

pokrytí, přičemž pro účely stanovení, zda 

lze bezdrátovou síť považovat za síť 

poskytující podobnou výkonnost sítě, by 

neměly být brány v úvahu rozdíly ve 

zkušenosti koncových uživatelů způsobené 

odlišnými vlastnostmi média, kterým je síť 

nakonec spojena s koncovým bodem sítě. 

V souladu se zásadou technologické 

neutrality by neměly být vyloučeny žádné 
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lze bezdrátovou síť považovat za síť 

poskytující podobnou výkonnost sítě, by 

neměly být brány v úvahu rozdíly ve 

zkušenosti koncových uživatelů způsobené 

odlišnými vlastnostmi média, kterým je síť 

nakonec spojena s koncovým bodem sítě. 

V souladu se zásadou technologické 

neutrality by neměly být vyloučeny jiné 

technologie a přenosová média, pokud 

jsou jejich schopnosti srovnatelné s tímto 

základním scénářem. Zaváděním těchto 

„sítí s velmi vysokou kapacitou“ se dále 

zvýší schopnosti sítí a připraví se půda pro 

zavádění budoucích generací mobilních sítí 

založených na vylepšených rádiových 

rozhraních a hustší architektuře sítě. 

technologie nebo přenosová média. 

Zaváděním těchto „sítí s velmi vysokou 

kapacitou“ se dále zvýší schopnosti sítí a 

připraví se půda pro zavádění budoucích 

generací mobilních sítí založených na 

vylepšených rádiových rozhraních a hustší 

architektuře sítě. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   157 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Požadavky na schopnosti sítí 

elektronických komunikací se neustále 

zvyšují. Zatímco v minulosti se pozornost 

soustředila především na zvětšování šířky 

pásma dostupné jak celkově, tak 

jednotlivým uživatelům, nyní roste význam 

dalších parametrů, jako jsou latence, 

dostupnost a spolehlivost. Současnou 

odpovědí na tuto poptávku je přibližování 

optických vláken uživateli a budoucí „sítě s 

velmi vysokou kapacitou“ budou 

vyžadovat výkonnostní parametry 

ekvivalentní tomu, co je schopna 

poskytnout síť založená na optických 

prvcích přinejmenším do rozvodného bodu 

v obslužném místě. V případě pevného 

připojení to odpovídá takové výkonnosti 

sítě, která je rovnocenná tomu, čeho lze 

dosáhnout zavedením optického vlákna až 

(13) Požadavky na schopnosti sítí 

elektronických komunikací se neustále 

zvyšují a nepřestanou vzrůstat ani 

v budoucnu. Zatímco v minulosti se 

pozornost soustředila především na 

zvětšování šířky pásma pro downlink a 

uplink dostupné jak celkově, tak 

jednotlivým uživatelům, nyní roste význam 

dalších parametrů, jako jsou latence, 

dostupnost a odolnost. Současnou 

odpovědí na tuto poptávku je přibližování 

optických vláken uživateli a budoucí „sítě s 

velmi vysokou kapacitou“ budou 

vyžadovat výkonnostní parametry 

ekvivalentní tomu, co je schopna 

poskytnout síť založená na optických 

prvcích přinejmenším do rozvodného bodu 

v obslužném místě. V případě pevného 

připojení to odpovídá takové výkonnosti 
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do budovy s více bytovými jednotkami, jež 

se považuje za obslužné místo, a v případě 

mobilního připojení výkonnosti sítě 

podobné tomu, čeho lze dosáhnout 

přivedením optického vlákna až k 

základnové stanici, jež se považuje za 

obslužné místo. Pro účely stanovení, zda 

lze bezdrátovou síť považovat za síť 

poskytující podobnou výkonnost sítě, by 

neměly být brány v úvahu rozdíly ve 

zkušenosti koncových uživatelů způsobené 

odlišnými vlastnostmi média, kterým je síť 

nakonec spojena s koncovým bodem sítě. 

V souladu se zásadou technologické 

neutrality by neměly být vyloučeny jiné 

technologie a přenosová média, pokud jsou 

jejich schopnosti srovnatelné s tímto 

základním scénářem. Zaváděním těchto 

„sítí s velmi vysokou kapacitou“ se dále 

zvýší schopnosti sítí a připraví se půda pro 

zavádění budoucích generací mobilních sítí 

založených na vylepšených rádiových 

rozhraních a hustší architektuře sítě. 

sítě, která je rovnocenná tomu, čeho lze 

dosáhnout zavedením optického vlákna až 

do budovy, jež se považuje za obslužné 

místo, a v případě mobilního připojení 

výkonnosti sítě podobné tomu, čeho lze 

dosáhnout přivedením optického vlákna až 

k základnové stanici, jež se považuje za 

obslužné místo. Pro účely stanovení, zda 

lze bezdrátovou síť považovat za síť 

poskytující podobnou výkonnost sítě, by 

neměly být brány v úvahu rozdíly ve 

zkušenosti koncových uživatelů způsobené 

odlišnými vlastnostmi média, kterým je síť 

nakonec spojena s koncovým bodem sítě. 

V souladu se zásadou technologické 

neutrality by neměly být vyloučeny jiné 

technologie a přenosová média, které 

pokud jde o dostupnou šířku pásma pro 

downlink a uplink, latenci, dostupnost a 

odolnost, vykazují přinejmenším tytéž 

schopnosti jako optické vlákno. 

Zaváděním těchto „sítí s velmi vysokou 

kapacitou“ se dále zvýší schopnosti sítí a 

připraví se půda pro zavádění budoucích 

generací mobilních sítí založených na 

vylepšených rádiových rozhraních a hustší 

architektuře sítě. S ohledem na budoucí 

technologický vývoj mohou být 

výkonnostní parametry „sítí s velmi 

vysokou kapacitou“ v budoucnu 

přizpůsobeny nebo doplněny, pokud to 

přispěje ke splnění cílů této směrnice. 

Or. de 

Odůvodnění 

In Zukunft werden die Anforderungen an Telekommunikationsinfrastrukturen im industriellen 

und privaten Bereich unentwegt steigen. Die Förderung des Netzausbaus sollte sich deshalb 

auf die leistungsfähigste, auf dem Markt verfügbare Technologie fokussieren, um bereits 

heute die Weichen für eine tragfähige und zukunftsgerichtete 

Telekommunikationsinfrastruktur zu stellen. Zur Zeit stellen Glasfaserleitungen die State-of-

the-Art Technologie in diesem Bereich dar. Trotzdem sollten "Netze mit sehr hoher 

Kapazität" dynamisch definiert werden und Technologien mit dem gleichen 

Leistungsvermögen sowie mögliche künftige Entwicklungen ebenfalls berücksichtigen, um 

Innovationen im Bereich des Netzausbaus anzuregen. 
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Pozměňovací návrh   158 

Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Požadavky na schopnosti sítí 

elektronických komunikací se neustále 

zvyšují. Zatímco v minulosti se pozornost 

soustředila především na zvětšování šířky 

pásma dostupné jak celkově, tak 

jednotlivým uživatelům, nyní roste význam 

dalších parametrů, jako jsou latence, 

dostupnost a spolehlivost. Současnou 

odpovědí na tuto poptávku je přibližování 

optických vláken uživateli a budoucí „sítě s 

velmi vysokou kapacitou“ budou 

vyžadovat výkonnostní parametry 

ekvivalentní tomu, co je schopna 

poskytnout síť založená na optických 

prvcích přinejmenším do rozvodného bodu 

v obslužném místě. V případě pevného 

připojení to odpovídá takové výkonnosti 

sítě, která je rovnocenná tomu, čeho lze 

dosáhnout zavedením optického vlákna až 

do budovy s více bytovými jednotkami, jež 

se považuje za obslužné místo, a v případě 

mobilního připojení výkonnosti sítě 

podobné tomu, čeho lze dosáhnout 

přivedením optického vlákna až k 

základnové stanici, jež se považuje za 

obslužné místo. Pro účely stanovení, zda 

lze bezdrátovou síť považovat za síť 

poskytující podobnou výkonnost sítě, by 

neměly být brány v úvahu rozdíly ve 

zkušenosti koncových uživatelů způsobené 

odlišnými vlastnostmi média, kterým je síť 

nakonec spojena s koncovým bodem sítě. 

V souladu se zásadou technologické 

neutrality by neměly být vyloučeny jiné 

technologie a přenosová média, pokud jsou 

jejich schopnosti srovnatelné s tímto 

základním scénářem. Zaváděním těchto 

„sítí s velmi vysokou kapacitou“ se dále 

zvýší schopnosti sítí a připraví se půda pro 

zavádění budoucích generací mobilních sítí 

(13) Požadavky na schopnosti sítí 

elektronických komunikací se neustále 

zvyšují. Zatímco v minulosti se pozornost 

soustředila především na zvětšování šířky 

pásma dostupné jak celkově, tak 

jednotlivým uživatelům, nyní roste význam 

dalších parametrů, jako jsou latence, 

dostupnost a spolehlivost. Současnou 

odpovědí na tuto poptávku je přibližování 

optických vláken uživateli a budoucí „sítě s 

velmi vysokou kapacitou“ budou 

vyžadovat výkonnostní parametry 

ekvivalentní tomu, co je schopna 

poskytnout síť založená na optických 

prvcích přinejmenším do rozvodného bodu 

v obslužném místě. V případě pevného 

připojení to odpovídá takové výkonnosti 

sítě, která je rovnocenná tomu, čeho lze 

dosáhnout zavedením optického vlákna až 

do budovy s více bytovými jednotkami, jež 

se považuje za obslužné místo, a v případě 

mobilního připojení výkonnosti sítě 

podobné tomu, čeho lze dosáhnout 

přivedením optického vlákna až k 

základnové stanici, jež se považuje za 

obslužné místo. Pro účely stanovení, zda 

lze bezdrátovou síť považovat za síť 

poskytující podobnou výkonnost sítě, by 

neměly být brány v úvahu rozdíly ve 

zkušenosti koncových uživatelů způsobené 

odlišnými vlastnostmi média, kterým je síť 

nakonec spojena s koncovým bodem sítě. 

V souladu se zásadou technologické 

neutrality by neměly být vyloučeny jiné 

technologie a přenosová média, pokud jsou 

jejich schopnosti srovnatelné s tímto 

základním scénářem. Zaváděním těchto 

„sítí s velmi vysokou kapacitou“ se dále 

zvýší schopnosti sítí a připraví se půda pro 

zavádění budoucích generací mobilních sítí 
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založených na vylepšených rádiových 

rozhraních a hustší architektuře sítě. 

založených na vylepšených rádiových 

rozhraních a hustší architektuře sítě. 

V současné době nabízejí optické prvky 

nejlepší dostupnou výkonnost sítě; 

definici „sítě s velmi vysokou kapacitou“ 

by mělo být možné v budoucnu upravovat 

tak, aby odpovídala měnícím se 

technologiím a stále novým podmínkám 

na trhu. 

Or. de 

Odůvodnění 

Sítě elektronických komunikací sestávající z optických prvků nabízejí z hlediska 

odpovídajících výkonnostních parametrů v současnosti nejlepší dostupnou výkonnost sítě. 

Technologický vývoj nicméně postupuje stále vpřed a v jednotlivých členských státech vznikají 

na trhu nové podmínky. Z tohoto důvodu by mělo být možné současnou definici v budoucnu 

upravovat. 

 

Pozměňovací návrh   159 

Kathleen Van Brempt 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Požadavky na schopnosti sítí 

elektronických komunikací se neustále 

zvyšují. Zatímco v minulosti se pozornost 

soustředila především na zvětšování šířky 

pásma dostupné jak celkově, tak 

jednotlivým uživatelům, nyní roste význam 

dalších parametrů, jako jsou latence, 

dostupnost a spolehlivost. Současnou 

odpovědí na tuto poptávku je přibližování 

optických vláken uživateli a budoucí „sítě s 

velmi vysokou kapacitou“ budou 

vyžadovat výkonnostní parametry 

ekvivalentní tomu, co je schopna 

poskytnout síť založená na optických 

prvcích přinejmenším do rozvodného bodu 

v obslužném místě. V případě pevného 

připojení to odpovídá takové výkonnosti 

sítě, která je rovnocenná tomu, čeho lze 

(13) Požadavky na schopnosti sítí 

elektronických komunikací se neustále 

zvyšují. Zatímco v minulosti se pozornost 

soustředila především na zvětšování šířky 

pásma dostupné jak celkově, tak 

jednotlivým uživatelům, nyní roste význam 

dalších parametrů, jako jsou latence, 

dostupnost a spolehlivost. Současnou 

odpovědí na tuto poptávku je přibližování 

optických vláken uživateli a budoucí „sítě s 

velmi vysokou kapacitou“ budou 

vyžadovat výkonnostní parametry 

ekvivalentní tomu, co je schopna 

poskytnout síť založená na optických 

prvcích přinejmenším do rozvodného bodu 

v obslužném místě. V případě pevného 

připojení to odpovídá takové výkonnosti 

sítě, která je rovnocenná tomu, čeho lze 
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dosáhnout zavedením optického vlákna až 

do budovy s více bytovými jednotkami, jež 

se považuje za obslužné místo, a v případě 

mobilního připojení výkonnosti sítě 

podobné tomu, čeho lze dosáhnout 

přivedením optického vlákna až k 

základnové stanici, jež se považuje za 

obslužné místo. Pro účely stanovení, zda 

lze bezdrátovou síť považovat za síť 

poskytující podobnou výkonnost sítě, by 

neměly být brány v úvahu rozdíly ve 

zkušenosti koncových uživatelů způsobené 

odlišnými vlastnostmi média, kterým je síť 

nakonec spojena s koncovým bodem sítě. 

V souladu se zásadou technologické 

neutrality by neměly být vyloučeny jiné 

technologie a přenosová média, pokud jsou 

jejich schopnosti srovnatelné s tímto 

základním scénářem. Zaváděním těchto 

„sítí s velmi vysokou kapacitou“ se dále 

zvýší schopnosti sítí a připraví se půda pro 

zavádění budoucích generací mobilních sítí 

založených na vylepšených rádiových 

rozhraních a hustší architektuře sítě. 

dosáhnout zavedením optického vlákna až 

do budovy s více bytovými jednotkami, jež 

se považuje za obslužné místo, a v případě 

mobilního připojení výkonnosti sítě 

podobné tomu, čeho lze dosáhnout 

přivedením optického vlákna až k 

základnové stanici, jež se považuje za 

obslužné místo. Aby se mohly 

zdokonalovat a vyvíjet i jiné technologie, 

neměl by se veškerý zájem zaměřovat jen 

na optická vlákna a měla by být 

respektována zásada technologické 

neutrality. Pro účely stanovení, zda lze 

bezdrátovou síť považovat za síť 

poskytující podobnou výkonnost sítě, by 

neměly být brány v úvahu rozdíly ve 

zkušenosti koncových uživatelů způsobené 

odlišnými vlastnostmi média, kterým je síť 

nakonec spojena s koncovým bodem sítě. 

V souladu se zásadou technologické 

neutrality by neměly být vyloučeny jiné 

technologie a přenosová média, pokud jsou 

jejich schopnosti srovnatelné s tímto 

základním scénářem. Zaváděním těchto 

„sítí s velmi vysokou kapacitou“ se dále 

zvýší schopnosti sítí a připraví se půda pro 

zavádění budoucích generací mobilních sítí 

založených na vylepšených rádiových 

rozhraních a hustší architektuře sítě. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   160 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Požadavky na schopnosti sítí 

elektronických komunikací se neustále 

zvyšují. Zatímco v minulosti se pozornost 

soustředila především na zvětšování šířky 

pásma dostupné jak celkově, tak 

jednotlivým uživatelům, nyní roste význam 

(13) Požadavky na schopnosti sítí 

elektronických komunikací se neustále 

zvyšují. Zatímco v minulosti se pozornost 

soustředila především na zvětšování šířky 

pásma dostupné jak celkově, tak 

jednotlivým uživatelům, nyní roste význam 
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dalších parametrů, jako jsou latence, 

dostupnost a spolehlivost. Současnou 

odpovědí na tuto poptávku je přibližování 

optických vláken uživateli a budoucí „sítě s 

velmi vysokou kapacitou“ budou 

vyžadovat výkonnostní parametry 

ekvivalentní tomu, co je schopna 

poskytnout síť založená na optických 

prvcích přinejmenším do rozvodného bodu 

v obslužném místě. V případě pevného 

připojení to odpovídá takové výkonnosti 

sítě, která je rovnocenná tomu, čeho lze 

dosáhnout zavedením optického vlákna až 

do budovy s více bytovými jednotkami, jež 

se považuje za obslužné místo, a v případě 

mobilního připojení výkonnosti sítě 

podobné tomu, čeho lze dosáhnout 

přivedením optického vlákna až k 

základnové stanici, jež se považuje za 

obslužné místo. Pro účely stanovení, zda 

lze bezdrátovou síť považovat za síť 

poskytující podobnou výkonnost sítě, by 

neměly být brány v úvahu rozdíly ve 

zkušenosti koncových uživatelů způsobené 

odlišnými vlastnostmi média, kterým je síť 

nakonec spojena s koncovým bodem sítě. 

V souladu se zásadou technologické 

neutrality by neměly být vyloučeny jiné 

technologie a přenosová média, pokud jsou 

jejich schopnosti srovnatelné s tímto 

základním scénářem. Zaváděním těchto 

„sítí s velmi vysokou kapacitou“ se dále 

zvýší schopnosti sítí a připraví se půda pro 

zavádění budoucích generací mobilních sítí 

založených na vylepšených rádiových 

rozhraních a hustší architektuře sítě. 

dalších parametrů, jako jsou latence, 

dostupnost a spolehlivost. Současnou 

odpovědí na tuto poptávku je přibližování 

optických vláken uživateli a budoucí „sítě s 

velmi vysokou kapacitou“ budou 

vyžadovat výkonnostní parametry 

ekvivalentní tomu, co je schopna 

poskytnout síť založená na optických 

prvcích přinejmenším do rozvodného bodu 

v obslužném místě. V případě pevného 

připojení to odpovídá takové výkonnosti 

sítě, která je rovnocenná tomu, čeho lze 

dosáhnout zavedením optického vlákna až 

do budovy s více bytovými jednotkami, jež 

se považuje za obslužné místo, a v případě 

mobilního připojení výkonnosti sítě 

podobné tomu, čeho lze dosáhnout 

přivedením optického vlákna až k 

základnové stanici, jež se považuje za 

obslužné místo. Pro účely stanovení, zda 

lze bezdrátovou síť považovat za síť 

poskytující podobnou výkonnost sítě, by 

neměly být brány v úvahu rozdíly ve 

zkušenosti koncových uživatelů způsobené 

odlišnými vlastnostmi média, kterým je síť 

nakonec spojena s koncovým bodem sítě. 

V souladu se zásadou technologické 

neutrality by neměly být vyloučeny jiné 

technologie a přenosová média, pokud jsou 

jejich schopnosti srovnatelné s tímto 

základním scénářem. Vzhledem k tomu, že 

„sítě s velmi vysokou kapacitou“ by měly 

sloužit koncovým uživatelům, měly by být 

vyhodnoceny jejich zkušenosti s rychlostí, 

latencí nebo spolehlivostí. Zaváděním 

těchto „sítí s velmi vysokou kapacitou“ se 

dále zvýší schopnosti sítí a připraví se půda 

pro zavádění budoucích generací 

mobilních sítí založených na vylepšených 

rádiových rozhraních a hustší architektuře 

sítě. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   161 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Požadavky na schopnosti sítí 

elektronických komunikací se neustále 

zvyšují. Zatímco v minulosti se pozornost 

soustředila především na zvětšování šířky 

pásma dostupné jak celkově, tak 

jednotlivým uživatelům, nyní roste význam 

dalších parametrů, jako jsou latence, 

dostupnost a spolehlivost. Současnou 

odpovědí na tuto poptávku je přibližování 

optických vláken uživateli a budoucí „sítě s 

velmi vysokou kapacitou“ budou 

vyžadovat výkonnostní parametry 

ekvivalentní tomu, co je schopna 

poskytnout síť založená na optických 

prvcích přinejmenším do rozvodného bodu 

v obslužném místě. V případě pevného 

připojení to odpovídá takové výkonnosti 

sítě, která je rovnocenná tomu, čeho lze 

dosáhnout zavedením optického vlákna až 

do budovy s více bytovými jednotkami, jež 

se považuje za obslužné místo, a v případě 

mobilního připojení výkonnosti sítě 

podobné tomu, čeho lze dosáhnout 

přivedením optického vlákna až k 

základnové stanici, jež se považuje za 

obslužné místo. Pro účely stanovení, zda 

lze bezdrátovou síť považovat za síť 

poskytující podobnou výkonnost sítě, by 

neměly být brány v úvahu rozdíly ve 

zkušenosti koncových uživatelů způsobené 

odlišnými vlastnostmi média, kterým je síť 

nakonec spojena s koncovým bodem sítě. 

V souladu se zásadou technologické 

neutrality by neměly být vyloučeny jiné 

technologie a přenosová média, pokud jsou 

jejich schopnosti srovnatelné s tímto 

základním scénářem. Zaváděním těchto 

„sítí s velmi vysokou kapacitou“ se dále 

zvýší schopnosti sítí a připraví se půda pro 

zavádění budoucích generací mobilních sítí 

založených na vylepšených rádiových 

rozhraních a hustší architektuře sítě. 

(13) Požadavky na schopnosti sítí 

elektronických komunikací se neustále 

zvyšují. Zatímco v minulosti se pozornost 

soustředila především na zvětšování šířky 

pásma dostupné jak celkově, tak 

jednotlivým uživatelům, nyní roste význam 

dalších parametrů, jako jsou latence, 

dostupnost a spolehlivost. Současnou 

odpovědí na tuto poptávku je přibližování 

optických vláken uživateli a budoucí „sítě s 

velmi vysokou kapacitou“ budou 

vyžadovat výkonnostní parametry 

ekvivalentní tomu, co je schopna 

poskytnout síť založená na optických 

prvcích přinejmenším do rozvodného bodu 

v obslužném místě. V případě pevného 

připojení to odpovídá takové výkonnosti 

sítě, která je rovnocenná tomu, čeho lze 

dosáhnout zavedením optického vlákna až 

do budovy s více bytovými jednotkami, jež 

se považuje za obslužné místo, a v případě 

mobilního připojení výkonnosti sítě 

podobné tomu, čeho lze dosáhnout 

přivedením optického vlákna až k 

základnové stanici, jež se považuje za 

obslužné místo. Pro účely stanovení, zda 

lze bezdrátovou síť považovat za síť 

poskytující podobnou výkonnost sítě, by 

neměly být brány v úvahu rozdíly ve 

zkušenosti koncových uživatelů způsobené 

odlišnými vlastnostmi média, kterým je síť 

nakonec spojena s koncovým bodem sítě. 

V souladu se zásadou technologické 

neutrality by neměly být vyloučeny jiné 

technologie a přenosová média, pokud 

přispívají k překlenutí zeměpisné digitální 

propasti a zajišťují možnosti nákladově 

účinného zvyšování rychlosti připojení a 

kvalitní služby v oblastech, kde tyto služby 

chybí nebo nejsou poskytovány 

v dostatečné míře. Zaváděním těchto „sítí s 

velmi vysokou kapacitou“ se dále zvýší 
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schopnosti sítí a připraví se půda pro 

zavádění budoucích generací mobilních sítí 

založených na vylepšených rádiových 

rozhraních a hustší architektuře sítě. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   162 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Požadavky na schopnosti sítí 

elektronických komunikací se neustále 

zvyšují. Zatímco v minulosti se pozornost 

soustředila především na zvětšování šířky 

pásma dostupné jak celkově, tak 

jednotlivým uživatelům, nyní roste význam 

dalších parametrů, jako jsou latence, 

dostupnost a spolehlivost. Současnou 

odpovědí na tuto poptávku je přibližování 

optických vláken uživateli a budoucí „sítě s 

velmi vysokou kapacitou“ budou 

vyžadovat výkonnostní parametry 

ekvivalentní tomu, co je schopna 

poskytnout síť založená na optických 

prvcích přinejmenším do rozvodného bodu 

v obslužném místě. V případě pevného 

připojení to odpovídá takové výkonnosti 

sítě, která je rovnocenná tomu, čeho lze 

dosáhnout zavedením optického vlákna až 

do budovy s více bytovými jednotkami, jež 

se považuje za obslužné místo, a v případě 

mobilního připojení výkonnosti sítě 

podobné tomu, čeho lze dosáhnout 

přivedením optického vlákna až k 

základnové stanici, jež se považuje za 

obslužné místo. Pro účely stanovení, zda 

lze bezdrátovou síť považovat za síť 

poskytující podobnou výkonnost sítě, by 

neměly být brány v úvahu rozdíly ve 

zkušenosti koncových uživatelů způsobené 

odlišnými vlastnostmi média, kterým je síť 

(13) Požadavky na schopnosti sítí 

elektronických komunikací se neustále 

zvyšují. Zatímco v minulosti se pozornost 

soustředila především na zvětšování šířky 

pásma dostupné jak celkově, tak 

jednotlivým uživatelům, nyní roste význam 

dalších parametrů, jako jsou latence, 

dostupnost a spolehlivost. Současnou 

odpovědí na tuto poptávku je přibližování 

optických vláken uživateli a budoucí „sítě s 

velmi vysokou kapacitou“ budou 

vyžadovat výkonnostní parametry, které 

budou vyhovovat potřebám 

nejnáročnějších koncových uživatelů, 

využívajících digitální služby ve velkém 

rozsahu, a které budou ekvivalentní tomu, 

co je schopna poskytnout síť sestávající z 

optických prvků přinejmenším do 

rozvodného bodu v obslužném místě. V 

případě pevného připojení to odpovídá 

takové výkonnosti sítě, která je rovnocenná 

tomu, čeho lze dosáhnout zavedením 

optického vlákna do jednotlivých 

domácností či bytů, jež se považují za 

obslužné místo, a v případě mobilního 

připojení výkonnosti sítě podobné tomu, 

čeho lze dosáhnout přivedením optického 

vlákna až k základnové stanici, jež se 

považuje za obslužné místo. Pro účely 

stanovení, zda lze bezdrátovou síť 

považovat za síť poskytující podobnou 
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nakonec spojena s koncovým bodem sítě. 

V souladu se zásadou technologické 

neutrality by neměly být vyloučeny jiné 

technologie a přenosová média, pokud jsou 

jejich schopnosti srovnatelné s tímto 

základním scénářem. Zaváděním těchto 

„sítí s velmi vysokou kapacitou“ se dále 

zvýší schopnosti sítí a připraví se půda pro 

zavádění budoucích generací mobilních sítí 

založených na vylepšených rádiových 

rozhraních a hustší architektuře sítě. 

výkonnost sítě, by neměly být brány v 

úvahu rozdíly ve zkušenosti koncových 

uživatelů způsobené odlišnými vlastnostmi 

média, kterým je síť nakonec spojena s 

koncovým bodem sítě. V souladu se 

zásadou technologické neutrality by 

neměly být vyloučeny jiné technologie a 

přenosová média, pokud jsou jejich 

schopnosti srovnatelné s tímto základním 

scénářem. Zaváděním těchto „sítí s velmi 

vysokou kapacitou“ se dále zvýší 

schopnosti sítí a připraví se půda pro 

zavádění budoucích generací mobilních sítí 

založených na vylepšených rádiových 

rozhraních a hustší architektuře sítě. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   163 

Martina Werner 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Požadavky na schopnosti sítí 

elektronických komunikací se neustále 

zvyšují. Zatímco v minulosti se pozornost 

soustředila především na zvětšování šířky 

pásma dostupné jak celkově, tak 

jednotlivým uživatelům, nyní roste význam 

dalších parametrů, jako jsou latence, 

dostupnost a spolehlivost. Současnou 

odpovědí na tuto poptávku je přibližování 

optických vláken uživateli a budoucí „sítě s 

velmi vysokou kapacitou“ budou 

vyžadovat výkonnostní parametry 

ekvivalentní tomu, co je schopna 

poskytnout síť založená na optických 

prvcích přinejmenším do rozvodného bodu 

(13) Požadavky na schopnosti sítí 

elektronických komunikací se neustále 

zvyšují. Zatímco v minulosti se pozornost 

soustředila především na zvětšování šířky 

pásma dostupné jak celkově, tak 

jednotlivým uživatelům, nyní roste význam 

dalších parametrů, jako jsou latence, 

dostupnost a spolehlivost. Současnou 

odpovědí na tuto poptávku je přibližování 

optických vláken uživateli a budoucí „sítě s 

velmi vysokou kapacitou“ budou 

vyžadovat výkonnostní parametry 

ekvivalentní tomu, co je schopna 

poskytnout síť založená na optických 

prvcích přinejmenším do rozvodného bodu 
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v obslužném místě. V případě pevného 

připojení to odpovídá takové výkonnosti 

sítě, která je rovnocenná tomu, čeho lze 

dosáhnout zavedením optického vlákna až 

do budovy s více bytovými jednotkami, jež 

se považuje za obslužné místo, a v případě 

mobilního připojení výkonnosti sítě 

podobné tomu, čeho lze dosáhnout 

přivedením optického vlákna až k 

základnové stanici, jež se považuje za 

obslužné místo. Pro účely stanovení, zda 

lze bezdrátovou síť považovat za síť 

poskytující podobnou výkonnost sítě, by 

neměly být brány v úvahu rozdíly ve 

zkušenosti koncových uživatelů způsobené 

odlišnými vlastnostmi média, kterým je síť 

nakonec spojena s koncovým bodem sítě. 

V souladu se zásadou technologické 

neutrality by neměly být vyloučeny jiné 

technologie a přenosová média, pokud jsou 

jejich schopnosti srovnatelné s tímto 

základním scénářem. Zaváděním těchto 

„sítí s velmi vysokou kapacitou“ se dále 

zvýší schopnosti sítí a připraví se půda pro 

zavádění budoucích generací mobilních sítí 

založených na vylepšených rádiových 

rozhraních a hustší architektuře sítě. 

v budově využívané k obchodním účelům, 

v budově s více bytovými jednotkami nebo 

v rodinném domě. V případě pevného 

připojení to odpovídá takové výkonnosti 

sítě, která je rovnocenná tomu, čeho lze 

dosáhnout zavedením optického vlákna až 

do budovy s více bytovými jednotkami, jež 

se považuje za obslužné místo, a v případě 

mobilního připojení výkonnosti sítě 

podobné tomu, čeho lze dosáhnout 

přivedením optického vlákna až k 

základnové stanici, jež se považuje za 

obslužné místo. Pro účely stanovení, zda 

lze bezdrátovou síť považovat za síť 

poskytující podobnou výkonnost sítě, by 

neměly být brány v úvahu rozdíly ve 

zkušenosti koncových uživatelů způsobené 

odlišnými vlastnostmi média, kterým je síť 

nakonec spojena s koncovým bodem sítě. 

V souladu se zásadou technologické 

neutrality by neměly být vyloučeny jiné 

technologie a přenosová média, pokud jsou 

jejich schopnosti srovnatelné s tímto 

základním scénářem. Zaváděním těchto 

„sítí s velmi vysokou kapacitou“ se dále 

zvýší schopnosti sítí a připraví se půda pro 

zavádění budoucích generací mobilních sítí 

založených na vylepšených rádiových 

rozhraních a hustší architektuře sítě. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   164 

Eva Kaili 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Požadavky na schopnosti sítí 

elektronických komunikací se neustále 

zvyšují. Zatímco v minulosti se pozornost 

soustředila především na zvětšování šířky 

pásma dostupné jak celkově, tak 

jednotlivým uživatelům, nyní roste význam 

(13) Požadavky na schopnosti sítí 

elektronických komunikací se neustále 

zvyšují. Zatímco v minulosti se pozornost 

soustředila především na zvětšování šířky 

pásma dostupné jak celkově, tak 

jednotlivým uživatelům, nyní roste význam 
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dalších parametrů, jako jsou latence, 

dostupnost a spolehlivost. Současnou 

odpovědí na tuto poptávku je přibližování 

optických vláken uživateli a budoucí „sítě s 

velmi vysokou kapacitou“ budou 

vyžadovat výkonnostní parametry 

ekvivalentní tomu, co je schopna 

poskytnout síť založená na optických 

prvcích přinejmenším do rozvodného bodu 

v obslužném místě. V případě pevného 

připojení to odpovídá takové výkonnosti 

sítě, která je rovnocenná tomu, čeho lze 

dosáhnout zavedením optického vlákna až 

do budovy s více bytovými jednotkami, jež 

se považuje za obslužné místo, a v případě 

mobilního připojení výkonnosti sítě 

podobné tomu, čeho lze dosáhnout 

přivedením optického vlákna až k 

základnové stanici, jež se považuje za 

obslužné místo. Pro účely stanovení, zda 

lze bezdrátovou síť považovat za síť 

poskytující podobnou výkonnost sítě, by 

neměly být brány v úvahu rozdíly ve 

zkušenosti koncových uživatelů způsobené 

odlišnými vlastnostmi média, kterým je síť 

nakonec spojena s koncovým bodem sítě. 

V souladu se zásadou technologické 

neutrality by neměly být vyloučeny jiné 

technologie a přenosová média, pokud jsou 

jejich schopnosti srovnatelné s tímto 

základním scénářem. Zaváděním těchto 

„sítí s velmi vysokou kapacitou“ se dále 

zvýší schopnosti sítí a připraví se půda pro 

zavádění budoucích generací mobilních sítí 

založených na vylepšených rádiových 

rozhraních a hustší architektuře sítě. 

dalších parametrů, jako jsou latence, 

dostupnost a spolehlivost. Současnou 

odpovědí na tuto poptávku je přibližování 

optických vláken uživateli a budoucí „sítě s 

velmi vysokou kapacitou“ budou 

vyžadovat výkonnostní parametry 

ekvivalentní tomu, co je schopna 

poskytnout síť založená na optických 

prvcích přinejmenším do rozvodného bodu 

v obslužném místě. V případě pevného 

připojení to odpovídá takové výkonnosti 

sítě, která je rovnocenná tomu, čeho lze 

dosáhnout zavedením optického vlákna až 

do prostor, jež se považují za obslužné 

místo, a v případě mobilního připojení 

výkonnosti sítě podobné tomu, čeho lze 

dosáhnout přivedením optického vlákna až 

k základnové stanici, jež se považuje za 

obslužné místo. Pro účely stanovení, zda 

lze bezdrátovou síť považovat za síť 

poskytující podobnou výkonnost sítě, by 

neměly být brány v úvahu rozdíly ve 

zkušenosti koncových uživatelů způsobené 

odlišnými vlastnostmi média, kterým je síť 

nakonec spojena s koncovým bodem sítě. 

V souladu se zásadou technologické 

neutrality by neměly být vyloučeny jiné 

technologie a přenosová média, pokud jsou 

jejich schopnosti srovnatelné s tímto 

základním scénářem. Zaváděním těchto 

„sítí s velmi vysokou kapacitou“ se dále 

zvýší schopnosti sítí a připraví se půda pro 

zavádění budoucích generací mobilních sítí 

založených na vylepšených rádiových 

rozhraních a hustší architektuře sítě. 

Or. en 

Odůvodnění 

Referenčním bodem by neměly být pouze budovy, ale i předmětné prostory. Socioekonomické 

subjekty (úřady, školy atd.) či jednotlivé domácnosti mají odlišné cíle a naší snahou by mělo 

být co největší začlenění. 

 

Pozměňovací návrh   165 



 

PE602.947v01-00 22/160 AM\1122801CS.docx 

CS 

Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Požadavky na schopnosti sítí 

elektronických komunikací se neustále 

zvyšují. Zatímco v minulosti se pozornost 

soustředila především na zvětšování šířky 

pásma dostupné jak celkově, tak 

jednotlivým uživatelům, nyní roste význam 

dalších parametrů, jako jsou latence, 

dostupnost a spolehlivost. Současnou 

odpovědí na tuto poptávku je přibližování 

optických vláken uživateli a budoucí „sítě s 

velmi vysokou kapacitou“ budou 

vyžadovat výkonnostní parametry 

ekvivalentní tomu, co je schopna 

poskytnout síť založená na optických 

prvcích přinejmenším do rozvodného bodu 

v obslužném místě. V případě pevného 

připojení to odpovídá takové výkonnosti 

sítě, která je rovnocenná tomu, čeho lze 

dosáhnout zavedením optického vlákna až 

do budovy s více bytovými jednotkami, jež 

se považuje za obslužné místo, a v případě 

mobilního připojení výkonnosti sítě 

podobné tomu, čeho lze dosáhnout 

přivedením optického vlákna až k 

základnové stanici, jež se považuje za 

obslužné místo. Pro účely stanovení, zda 

lze bezdrátovou síť považovat za síť 

poskytující podobnou výkonnost sítě, by 

neměly být brány v úvahu rozdíly ve 

zkušenosti koncových uživatelů způsobené 

odlišnými vlastnostmi média, kterým je síť 

nakonec spojena s koncovým bodem sítě. 

V souladu se zásadou technologické 

neutrality by neměly být vyloučeny jiné 

technologie a přenosová média, pokud jsou 

jejich schopnosti srovnatelné s tímto 

základním scénářem. Zaváděním těchto 

„sítí s velmi vysokou kapacitou“ se dále 

zvýší schopnosti sítí a připraví se půda pro 

zavádění budoucích generací mobilních sítí 

založených na vylepšených rádiových 

(13) Požadavky na schopnosti sítí 

elektronických komunikací se neustále 

zvyšují. Zatímco v minulosti se pozornost 

soustředila především na zvětšování šířky 

pásma dostupné jak celkově, tak 

jednotlivým uživatelům, nyní roste význam 

dalších parametrů, jako jsou latence, 

dostupnost a spolehlivost. Současnou 

odpovědí na tuto poptávku je přibližování 

optických vláken uživateli a budoucí „sítě s 

velmi vysokou kapacitou“ budou 

vyžadovat výkonnostní parametry 

ekvivalentní tomu, co je schopna 

poskytnout síť založená na optických 

prvcích přinejmenším do rozvodného bodu 

v obslužném místě. V případě pevného 

připojení to odpovídá takové výkonnosti 

sítě, která je rovnocenná tomu, čeho lze 

dosáhnout zavedením optického vlákna až 

do prostor, jež se považují za obslužné 

místo, a v případě mobilního připojení 

výkonnosti sítě podobné tomu, čeho lze 

dosáhnout přivedením optického vlákna až 

k základnové stanici, jež se považuje za 

obslužné místo. Pro účely stanovení, zda 

lze bezdrátovou síť považovat za síť 

poskytující podobnou výkonnost sítě, by 

neměly být brány v úvahu rozdíly ve 

zkušenosti koncových uživatelů způsobené 

odlišnými vlastnostmi média, kterým je síť 

nakonec spojena s koncovým bodem sítě. 

V souladu se zásadou technologické 

neutrality by neměly být vyloučeny jiné 

technologie a přenosová média, pokud jsou 

jejich schopnosti srovnatelné s tímto 

základním scénářem. Zavádění pevných 

optických „sítí s velmi vysokou kapacitou“ 

do domácností a jejich schopnosti 

zpětného přenosu budou předpokladem 

úspěšného zavádění budoucích generací 

mobilních sítí (5G) založených na hustší 
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rozhraních a hustší architektuře sítě. architektuře sítě. 

Or. en 

Odůvodnění 

The overarching objective of the Code is to stimulate the roll-out of networks which can serve 

the future demands of European businesses and citizens. The term very high capacity network 

seeks to define what future state of the art electronic communications infrastructure look like. 

It is suggested to clarify the definition in a way that ensures that very high capacity networks 

benefit the roll-out of 5G networks in the sense that they provide the backhaul for these 

mobile networks. Future 5G ultra-dense and heavy traffic cells have to be connected to a 

backhaul with very high requirements in terms of capacity, latency, and availability. The 

proposal also takes into account the need to ensure technology neutrality since the definition 

of very high capacity network is not based on any given technology. 

 

Pozměňovací návrh   166 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Požadavky na schopnosti sítí 

elektronických komunikací se neustále 

zvyšují. Zatímco v minulosti se pozornost 

soustředila především na zvětšování šířky 

pásma dostupné jak celkově, tak 

jednotlivým uživatelům, nyní roste význam 

dalších parametrů, jako jsou latence, 

dostupnost a spolehlivost. Současnou 

odpovědí na tuto poptávku je přibližování 

optických vláken uživateli a budoucí „sítě s 

velmi vysokou kapacitou“ budou 

vyžadovat výkonnostní parametry 

ekvivalentní tomu, co je schopna 

poskytnout síť založená na optických 

prvcích přinejmenším do rozvodného bodu 

v obslužném místě. V případě pevného 

připojení to odpovídá takové výkonnosti 

sítě, která je rovnocenná tomu, čeho lze 

dosáhnout zavedením optického vlákna až 

do budovy s více bytovými jednotkami, jež 

(13) Požadavky na schopnosti sítí 

elektronických komunikací se neustále 

zvyšují. Zatímco v minulosti se pozornost 

soustředila především na zvětšování šířky 

pásma dostupné jak celkově, tak 

jednotlivým uživatelům, nyní roste význam 

dalších parametrů, jako jsou latence, 

dostupnost a spolehlivost. Současnou 

odpovědí na tuto poptávku je přibližování 

optických vláken uživateli a budoucí „sítě s 

velmi vysokou kapacitou“ budou 

vyžadovat výkonnostní parametry 

ekvivalentní tomu, co je schopna 

poskytnout síť založená na optických 

prvcích přinejmenším do rozvodného bodu 

v obslužném místě. V případě pevného 

připojení to odpovídá takové výkonnosti 

sítě, která je rovnocenná tomu, čeho lze 

dosáhnout zavedením optického vlákna až 

do prostor, jež se považují za obslužné 
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se považuje za obslužné místo, a v případě 

mobilního připojení výkonnosti sítě 

podobné tomu, čeho lze dosáhnout 

přivedením optického vlákna až k 

základnové stanici, jež se považuje za 

obslužné místo. Pro účely stanovení, zda 

lze bezdrátovou síť považovat za síť 

poskytující podobnou výkonnost sítě, by 

neměly být brány v úvahu rozdíly ve 

zkušenosti koncových uživatelů způsobené 

odlišnými vlastnostmi média, kterým je síť 

nakonec spojena s koncovým bodem sítě. 

V souladu se zásadou technologické 

neutrality by neměly být vyloučeny jiné 

technologie a přenosová média, pokud jsou 

jejich schopnosti srovnatelné s tímto 

základním scénářem. Zaváděním těchto 

„sítí s velmi vysokou kapacitou“ se dále 

zvýší schopnosti sítí a připraví se půda pro 

zavádění budoucích generací mobilních sítí 

založených na vylepšených rádiových 

rozhraních a hustší architektuře sítě. 

místo, a v případě mobilního připojení 

výkonnosti sítě podobné tomu, čeho lze 

dosáhnout přivedením optického vlákna až 

k základnové stanici, jež se považuje za 

obslužné místo. Pro účely stanovení, zda 

lze bezdrátovou síť považovat za síť 

poskytující podobnou výkonnost sítě, by 

neměly být brány v úvahu rozdíly ve 

zkušenosti koncových uživatelů způsobené 

odlišnými vlastnostmi média, kterým je síť 

nakonec spojena s koncovým bodem sítě. 

V souladu se zásadou technologické 

neutrality by neměly být vyloučeny jiné 

technologie a přenosová média, pokud jsou 

jejich schopnosti srovnatelné s tímto 

základním scénářem. Zaváděním těchto 

„sítí s velmi vysokou kapacitou“ se dále 

zvýší schopnosti sítí a připraví se půda pro 

zavádění budoucích generací mobilních sítí 

založených na vylepšených rádiových 

rozhraních a hustší architektuře sítě. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vyjasnění, že definice není omezena na budovy s více bytovými jednotkami, ale zahrnuje i jiné 

prostory, jako jsou kanceláře, zemědělské podniky, rodinné domy, domácnosti atd. 

 

Pozměňovací návrh   167 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Požadavky na schopnosti sítí 

elektronických komunikací se neustále 

zvyšují. Zatímco v minulosti se pozornost 

soustředila především na zvětšování šířky 

pásma dostupné jak celkově, tak 

jednotlivým uživatelům, nyní roste význam 

dalších parametrů, jako jsou latence, 

(13) Požadavky na schopnosti sítí 

elektronických komunikací se neustále 

zvyšují. Zatímco v minulosti se pozornost 

soustředila především na zvětšování šířky 

pásma dostupné jak celkově, tak 

jednotlivým uživatelům, nyní roste význam 

dalších parametrů, jako jsou latence, 
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dostupnost a spolehlivost. Současnou 

odpovědí na tuto poptávku je přibližování 

optických vláken uživateli a budoucí „sítě s 

velmi vysokou kapacitou“ budou 

vyžadovat výkonnostní parametry 

ekvivalentní tomu, co je schopna 

poskytnout síť založená na optických 

prvcích přinejmenším do rozvodného bodu 

v obslužném místě. V případě pevného 

připojení to odpovídá takové výkonnosti 

sítě, která je rovnocenná tomu, čeho lze 

dosáhnout zavedením optického vlákna až 

do budovy s více bytovými jednotkami, jež 

se považuje za obslužné místo, a v případě 

mobilního připojení výkonnosti sítě 

podobné tomu, čeho lze dosáhnout 

přivedením optického vlákna až k 

základnové stanici, jež se považuje za 

obslužné místo. Pro účely stanovení, zda 

lze bezdrátovou síť považovat za síť 

poskytující podobnou výkonnost sítě, by 

neměly být brány v úvahu rozdíly ve 

zkušenosti koncových uživatelů způsobené 

odlišnými vlastnostmi média, kterým je síť 

nakonec spojena s koncovým bodem sítě. 

V souladu se zásadou technologické 

neutrality by neměly být vyloučeny jiné 

technologie a přenosová média, pokud jsou 

jejich schopnosti srovnatelné s tímto 

základním scénářem. Zaváděním těchto 

„sítí s velmi vysokou kapacitou“ se dále 

zvýší schopnosti sítí a připraví se půda pro 

zavádění budoucích generací mobilních sítí 

založených na vylepšených rádiových 

rozhraních a hustší architektuře sítě. 

dostupnost a spolehlivost. Současnou 

odpovědí na tuto poptávku je přibližování 

optických vláken uživateli a budoucí „sítě s 

velmi vysokou kapacitou“ budou 

vyžadovat výkonnostní parametry 

ekvivalentní tomu, co je schopna 

poskytnout síť založená na optických 

prvcích přinejmenším do rozvodného bodu 

v obslužném místě. V případě pevného 

připojení to odpovídá takové výkonnosti 

sítě, která je rovnocenná tomu, čeho lze 

dosáhnout zavedením optického vlákna až 

do prostor, jež se považují za obslužné 

místo, a v případě mobilního připojení 

výkonnosti sítě podobné tomu, čeho lze 

dosáhnout přivedením optického vlákna až 

k základnové stanici, jež se považuje za 

obslužné místo. Pro účely stanovení, zda 

lze bezdrátovou síť považovat za síť 

poskytující podobnou výkonnost sítě, by 

neměly být brány v úvahu rozdíly ve 

zkušenosti koncových uživatelů způsobené 

odlišnými vlastnostmi média, kterým je síť 

nakonec spojena s koncovým bodem sítě. 

V souladu se zásadou technologické 

neutrality by neměly být vyloučeny jiné 

technologie a přenosová média, pokud jsou 

jejich schopnosti srovnatelné s tímto 

základním scénářem. Zaváděním těchto 

„sítí s velmi vysokou kapacitou“ se dále 

zvýší schopnosti sítí a připraví se půda pro 

zavádění budoucích generací mobilních sítí 

založených na vylepšených rádiových 

rozhraních a hustší architektuře sítě. 

Or. en 

Odůvodnění 

Referenčním bodem by neměly být pouze budovy, ale i předmětné prostory. Socioekonomické 

subjekty (úřady, školy atd.) či jednotlivé domácnosti mají odlišné cíle a naší snahou by mělo 

být co největší začlenění. 

 

Pozměňovací návrh   168 

Michel Reimon 
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za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14a) Velmi významné cenové rozdíly i 

nadále přetrvávají mezi domácími 

hlasovými a textovými službami 

a hlasovými a textovými službami 

ukončovanými v jiném členském státě, a 

to jak u pevné, tak u mobilní komunikace. 

Mezi jednotlivými zeměmi, operátory 

a tarifními balíčky i mezi mobilními 

a pevnými službami existují značné 

rozdíly a tato skutečnost má přetrvávající 

negativní dopad na zranitelnější skupiny 

zákazníků a vytváří překážky pro 

souvislou komunikaci uvnitř EU. Jakékoli 

významné rozdíly v maloobchodních 

cenách služeb elektronické komunikace 

ukončovaných v jiném členském státě by 

proto měly být odůvodněny na základě 

objektivních kritérií. 

Or. en 

Odůvodnění 

Doplnění návrhu nového bodu 92a. 

 

Pozměňovací návrh   169 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Služby používané pro účely 

komunikace a technické prostředky pro 

jejich poskytování prošly značným 

vývojem. Koncoví uživatelé ve stále větší 

míře nahrazují tradiční hlasové telefonní 

služby, textové zprávy (SMS) a služby 

(15) Služby používané pro účely 

komunikace a technické prostředky pro 

jejich poskytování prošly značným 

vývojem. Koncoví uživatelé ve stále větší 

míře nahrazují tradiční hlasové telefonní 

služby, textové zprávy (SMS) a služby 
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přenosu elektronické pošty funkčně 

rovnocennými on-line službami, jako jsou 

VoIP, služby přenosu zpráv a webové e-

mailové služby. Aby byla zajištěna účinná 

a rovnocenná ochrana koncových uživatelů 

při používání funkčně rovnocenných 

služeb, neměla by definice služeb 

elektronických komunikací orientovaná na 

budoucnost vycházet čistě z technických 

parametrů, ale spíše stavět na funkčním 

přístupu. Oblast působnosti nezbytné 

regulace by měla být přiměřená, aby bylo 

dosaženo jejích cílů obecného zájmu. I 

když „přenos signálů“ zůstává důležitým 

parametrem pro určení služeb, které 

spadají do oblasti působnosti této směrnice, 

definice by se měla vztahovat i na jiné 

služby, které umožňují komunikaci. Z 

pohledu koncového uživatele není 

relevantní, zda poskytovatel zajišťuje 

přenos signálů sám, nebo zda je 

komunikace zajišťována prostřednictvím 

služby přístupu k internetu. Změněná 

definice služeb elektronických komunikací 

by proto měla obsahovat tři typy služeb, 

které se mohou částečně překrývat, tj. 

služby přístupu k internetu podle definice v 

čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2120, 

interpersonální komunikační služby podle 

definice v této směrnici a služby 

spočívající zcela nebo převážně v přenosu 

signálů. Definice služby elektronických 

komunikací by měla odstranit 

nejednoznačnosti zjištěné při uplatňování 

předchozí definice a umožnit přesné 

uplatňování práv a povinností obsažených 

v jednotlivých ustanoveních předpisového 

rámce na různé typy služeb. Zpracování 

osobních údajů službami elektronických 

komunikací, též za úplatu, musí být v 

souladu se směrnicí 95/46/ES, která bude 

ke dni 25. května 2018 nahrazena 

nařízením (EU) 2016/679 (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů)23. 

přenosu elektronické pošty funkčně 

rovnocennými on-line službami, jako jsou 

VoIP, služby přenosu zpráv a webové e-

mailové služby, zároveň je však stále ještě 

nepovažují za náhradu tradičních 

hlasových služeb, protože podle jejich 

mínění mají odlišnou úroveň kvality, 

bezpečnosti a interoperability. Aby byla 

zajištěna účinná a rovnocenná ochrana 

koncových uživatelů při používání funkčně 

rovnocenných služeb, neměla by definice 

služeb elektronických komunikací 

orientovaná na budoucnost vycházet čistě z 

technických parametrů, ale spíše stavět 

v co největší míře na funkčním přístupu. 

Měly by však být uznány rozdíly, které 

mezi jednotlivými službami existují, kdy 

služby poskytované online, jako je VoIP, 

jsou ve většině případů poskytovány bez 

možnosti kontroly sítě využívané pro účely 

této komunikace, zároveň však koncovým 

uživatelům umožňují přejít na jinou 

službu způsobem, který je ve srovnání 

s tradičními komunikačními službami 

snazší. Oblast působnosti nezbytné 

regulace by měla být přiměřená, aby bylo 

dosaženo jejích cílů obecného zájmu. I 

když „přenos signálů“ zůstává důležitým 

parametrem pro určení služeb, které 

spadají do oblasti působnosti této směrnice, 

definice by se měla vztahovat i na jiné 

služby, které umožňují, aby komunikace 

probíhala přiměřeným způsobem s co 

nejlepšími výsledky pro koncové uživatele. 

Z pohledu koncového uživatele není 

relevantní, zda poskytovatel zajišťuje 

přenos signálů sám, nebo zda je 

komunikace zajišťována prostřednictvím 

služby přístupu k internetu, a tyto služby by 

tudíž neměly být definovány na základě 

používané technologie, nýbrž na základě 

oprávněných očekávání, která mají 

v případě dané služby koncoví uživatelé a 

která se odvíjejí například od ceny, kterou 

za ni platí, či snadnosti ukončení smlouvy. 

Změněná definice služeb elektronických 

komunikací by proto měla obsahovat tři 

typy služeb, které se mohou částečně 
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překrývat, tj. služby přístupu k internetu 

podle definice v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) 

2015/2120, interpersonální komunikační 

služby podle definice v této směrnici a 

služby spočívající zcela nebo převážně v 

přenosu signálů. Tato poslední kategorie 

by neměla zahrnovat služby, u kterých je 

připojení poskytováno jako vstupní 

produkt tvořící součást připojených 

zařízení nebo „chytrého zboží“ nebo u 

kterých je poskytování připojení spolu 

s takovými produkty předmětem smlouvy 

s koncovým uživatelem, protože podle 

směrnice týkající se smluv o poskytování 

digitálního obsahu by byly považovány za 

digitální obsah nebo služby začleněné do 

zboží. Definice služby elektronických 

komunikací by měla odstranit 

nejednoznačnosti zjištěné při uplatňování 

předchozí definice a umožnit přesné 

uplatňování práv a povinností obsažených 

v jednotlivých ustanoveních předpisového 

rámce na různé typy služeb. Zpracování 

osobních údajů službami elektronických 

komunikací, též za úplatu, musí být v 

souladu se směrnicí 95/46/ES, která bude 

ke dni 25. května 2018 nahrazena 

nařízením (EU) 2016/679 (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů)23. 

_________________ _________________ 

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 

s. 1. 

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 

s. 1. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 
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Pozměňovací návrh   170 

Morten Helveg Petersen 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Služby používané pro účely 

komunikace a technické prostředky pro 

jejich poskytování prošly značným 

vývojem. Koncoví uživatelé ve stále větší 

míře nahrazují tradiční hlasové telefonní 

služby, textové zprávy (SMS) a služby 

přenosu elektronické pošty funkčně 

rovnocennými on-line službami, jako jsou 

VoIP, služby přenosu zpráv a webové e-

mailové služby. Aby byla zajištěna účinná 

a rovnocenná ochrana koncových uživatelů 

při používání funkčně rovnocenných 

služeb, neměla by definice služeb 

elektronických komunikací orientovaná na 

budoucnost vycházet čistě z technických 

parametrů, ale spíše stavět na funkčním 

přístupu. Oblast působnosti nezbytné 

regulace by měla být přiměřená, aby bylo 

dosaženo jejích cílů obecného zájmu. I 

když „přenos signálů“ zůstává důležitým 

parametrem pro určení služeb, které 

spadají do oblasti působnosti této směrnice, 

definice by se měla vztahovat i na jiné 

služby, které umožňují komunikaci. Z 

pohledu koncového uživatele není 

relevantní, zda poskytovatel zajišťuje 

přenos signálů sám, nebo zda je 

komunikace zajišťována prostřednictvím 

služby přístupu k internetu. Změněná 

definice služeb elektronických komunikací 

by proto měla obsahovat tři typy služeb, 

které se mohou částečně překrývat, tj. 

služby přístupu k internetu podle definice v 

čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2120, 

interpersonální komunikační služby podle 

definice v této směrnici a služby 

spočívající zcela nebo převážně v přenosu 

signálů. Definice služby elektronických 

komunikací by měla odstranit 

nejednoznačnosti zjištěné při uplatňování 

(15) Služby používané pro účely 

komunikace a technické prostředky pro 

jejich poskytování prošly značným 

vývojem. Koncoví uživatelé ve stále větší 

míře nahrazují tradiční hlasové telefonní 

služby, textové zprávy (SMS) a služby 

přenosu elektronické pošty funkčně 

rovnocennými on-line službami, jako jsou 

VoIP, služby přenosu zpráv a webové e-

mailové služby. Aby byla zajištěna účinná 

a rovnocenná ochrana koncových uživatelů 

a jejich práv při používání funkčně 

rovnocenných služeb, neměla by definice 

služeb elektronických komunikací 

orientovaná na budoucnost vycházet čistě z 

technických parametrů, ale spíše stavět na 

funkčním přístupu. Oblast působnosti 

nezbytné regulace by měla být přiměřená, 

aby bylo dosaženo jejích cílů obecného 

zájmu. I když „přenos signálů“ zůstává 

důležitým parametrem pro určení služeb, 

které spadají do oblasti působnosti této 

směrnice, definice by se měla vztahovat i 

na jiné služby, které umožňují komunikaci. 

Z hlediska koncových uživatelů a ochrany 

jejich práv není relevantní, zda 

poskytovatel zajišťuje přenos signálů sám, 

nebo zda je komunikace zajišťována 

prostřednictvím služby přístupu k 

internetu. Změněná definice služeb 

elektronických komunikací by proto měla 

obsahovat tři typy služeb, které se mohou 

částečně překrývat, tj. služby přístupu k 

internetu podle definice v čl. 2 odst. 2 

nařízení (EU) 2015/2120, interpersonální 

komunikační služby podle definice v této 

směrnici a služby spočívající zcela nebo 

převážně v přenosu signálů. Definice 

služby elektronických komunikací by měla 

odstranit nejednoznačnosti zjištěné při 
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předchozí definice a umožnit přesné 

uplatňování práv a povinností obsažených 

v jednotlivých ustanoveních předpisového 

rámce na různé typy služeb. Zpracování 

osobních údajů službami elektronických 

komunikací, též za úplatu, musí být v 

souladu se směrnicí 95/46/ES, která bude 

ke dni 25. května 2018 nahrazena 

nařízením (EU) 2016/679 (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů)23. 

uplatňování předchozí definice a umožnit 

přesné uplatňování práv a povinností 

obsažených v jednotlivých ustanoveních 

předpisového rámce na různé typy služeb. 

Zpracování osobních údajů službami 

elektronických komunikací, též za úplatu, 

musí být v souladu se směrnicí 95/46/ES, 

která bude ke dni 25. května 2018 

nahrazena nařízením (EU) 2016/679 

(obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů)23. 

__________________ 
23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 

s. 1. 

_________________  

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 

s. 1. 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   171 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Služby používané pro účely 

komunikace a technické prostředky pro 

jejich poskytování prošly značným 

vývojem. Koncoví uživatelé ve stále větší 

míře nahrazují tradiční hlasové telefonní 

(15) Služby používané pro účely 

komunikace a technické prostředky pro 

jejich poskytování prošly značným 

vývojem. Koncoví uživatelé ve stále větší 

míře nahrazují tradiční hlasové telefonní 
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služby, textové zprávy (SMS) a služby 

přenosu elektronické pošty funkčně 

rovnocennými on-line službami, jako jsou 

VoIP, služby přenosu zpráv a webové e-

mailové služby. Aby byla zajištěna účinná 

a rovnocenná ochrana koncových uživatelů 

při používání funkčně rovnocenných 

služeb, neměla by definice služeb 

elektronických komunikací orientovaná na 

budoucnost vycházet čistě z technických 

parametrů, ale spíše stavět na funkčním 

přístupu. Oblast působnosti nezbytné 

regulace by měla být přiměřená, aby bylo 

dosaženo jejích cílů obecného zájmu. I 

když „přenos signálů“ zůstává důležitým 

parametrem pro určení služeb, které 
spadají do oblasti působnosti této 

směrnice, definice by se měla vztahovat i 

na jiné služby, které umožňují komunikaci. 

Z pohledu koncového uživatele není 

relevantní, zda poskytovatel zajišťuje 

přenos signálů sám, nebo zda je 

komunikace zajišťována prostřednictvím 

služby přístupu k internetu. Změněná 

definice služeb elektronických komunikací 

by proto měla obsahovat tři typy služeb, 

které se mohou částečně překrývat, tj. 

služby přístupu k internetu podle definice v 

čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2120, 

interpersonální komunikační služby podle 

definice v této směrnici a služby 

spočívající zcela nebo převážně v přenosu 

signálů. Definice služby elektronických 

komunikací by měla odstranit 

nejednoznačnosti zjištěné při uplatňování 

předchozí definice a umožnit přesné 

uplatňování práv a povinností obsažených 

v jednotlivých ustanoveních předpisového 

rámce na různé typy služeb. Zpracování 

osobních údajů službami elektronických 

komunikací, též za úplatu, musí být v 

souladu se směrnicí 95/46/ES, která bude 

ke dni 25. května 2018 nahrazena 

nařízením (EU) 2016/679 (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů)23. 

služby, textové zprávy (SMS) a služby 

přenosu elektronické pošty funkčně 

rovnocennými on-line službami, jako jsou 

VoIP, služby přenosu zpráv a webové e-

mailové služby. Aby byla zajištěna účinná 

a rovnocenná ochrana koncových uživatelů 

při používání funkčně rovnocenných 

služeb, neměla by definice služeb 

elektronických komunikací orientovaná na 

budoucnost vycházet čistě z technických 

parametrů, ale spíše stavět na funkčním 

přístupu. Oblast působnosti nezbytné 

regulace by měla být přiměřená, aby bylo 

dosaženo jejích cílů obecného zájmu. I 

když „přenos signálů“ umožňuje zahrnout 

do oblasti působnosti této směrnice i 

přenosové služby, definice by se měla 

vztahovat i na jiné služby, které umožňují 

komunikaci. Z pohledu koncového 

uživatele není relevantní, zda poskytovatel 

zajišťuje přenos signálů sám, nebo zda je 

komunikace zajišťována prostřednictvím 

služby přístupu k internetu. Změněná 

definice služeb elektronických komunikací 

by proto měla obsahovat tři typy služeb, 

které se mohou částečně překrývat, tj. 

služby přístupu k internetu podle definice v 

čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2120, 

interpersonální komunikační služby podle 

definice v této směrnici a služby 

spočívající zcela nebo převážně v přenosu 

signálů, přičemž tato třetí kategorie by 

neměla zahrnovat služby, které patří mezi 

interpersonální komunikační služby 

definované v čl. 2 odst. 5 tohoto kodexu, 

služby informační společnosti definované 

v článku 1 směrnice 98/34/ES a služby 

poskytující obsah nebo vykonávající 

redakční dohled nad obsahem 

přenášeným prostřednictvím sítí a služeb 

elektronických komunikací. Definice 

služby elektronických komunikací by měla 

odstranit nejednoznačnosti zjištěné při 

uplatňování předchozí definice a umožnit 

přesné uplatňování práv a povinností 

obsažených v jednotlivých ustanoveních 

předpisového rámce na různé typy služeb. 

Zpracování osobních údajů službami 
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elektronických komunikací, též za úplatu, 

musí být v souladu se směrnicí 95/46/ES, 

která bude ke dni 25. května 2018 

nahrazena nařízením (EU) 2016/679 

(obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů)23. 

_________________ _________________ 

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 

s. 1. 

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 

s. 1. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   172 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Aby se na určitou službu 

vztahovala definice služby elektronických 

komunikací, musí být dotčená služba 

poskytována zpravidla za úplatu. V 

digitální ekonomice účastníci trhu stále 

častěji považují informace o uživatelích za 

něco, co má peněžní hodnotu. Služby 

elektronických komunikací jsou často 

poskytovány za jiné než peněžní 

protiplnění, například za poskytnutí 

přístupu k osobním nebo jiným údajům. 

Pojem úplaty by proto měl zahrnovat 

situace, kdy poskytovatel služby požaduje 

osobní údaje, jako jsou jméno nebo e-

mailová adresa, nebo jiné údaje a koncový 

uživatel je aktivně poskytovateli přímo či 

nepřímo poskytne. Rovněž by měl 

zahrnovat situace, kdy poskytovatel 

shromažďuje informace bez toho, aby je 

(16) Aby se na určitou službu 

vztahovala definice služby elektronických 

komunikací, musí být dotčená služba 

poskytována zpravidla za úplatu. V 

digitální ekonomice účastníci trhu stále 

častěji považují informace o uživatelích za 

něco, co má peněžní hodnotu. Služby 

elektronických komunikací jsou 

v některých případech poskytovány za 

osobní údaje, které jsou používány nad 

rámec toho, co je nezbytně nutné k plnění 

smlouvy. Pojem úplaty by proto měl 

zahrnovat situace, kdy poskytovatel služby 

požaduje osobní údaje a koncový uživatel 

mu je přímo či nepřímo poskytne, přičemž 

tyto údaje jsou používány za účelem, který 

není nutný k plnění smlouvy. V souladu s 

judikaturou Soudního dvora Evropské unie 

k článku 57 SFEU24 úplata ve smyslu 
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koncový uživatel aktivně poskytl, 

například osobní údaje včetně IP adresy 

nebo jiné automaticky generované 

informace, jako jsou informace 

shromažďované a přenášené 

prostřednictvím souborů cookie. V 

souladu s judikaturou Soudního dvora 

Evropské unie k článku 57 SFEU24 úplata 

ve smyslu Smlouvy existuje i v případě, že 

je poskytovatel služby placen třetí stranou 

a nikoli příjemcem služby. Pojem úplaty by 

proto měl zahrnovat rovněž situace, kdy je 

získání přístupu ke službě podmíněno 

vystavením koncového uživatele 

reklamám, nebo situace, kdy poskytovatel 

služby zpeněžuje osobní údaje, které 

shromáždil. 

Smlouvy existuje i v případě, že je 

poskytovatel služby placen třetí stranou a 

nikoli příjemcem služby. Pojem úplaty by 

proto měl zahrnovat rovněž situace, kdy je 

získání přístupu ke službě podmíněno 

vystavením koncového uživatele 

reklamám, nebo situace, kdy poskytovatel 

služby zpeněžuje osobní údaje, které 

shromáždil. 

_________________ _________________ 

24 Rozsudek ve věci Bond van 

Adverteerders a další v. Nizozemský stát, 

C-352/85, EU:C:1988:196. 

24 Rozsudek ve věci Bond van 

Adverteerders a další v. Nizozemský stát, 

C-352/85, EU:C:1988:196. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   173 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Interpersonální komunikační služby 

jsou služby, které umožňují interaktivní 

výměnu informací mezi osobami, a patří 

mezi ně služby, jako jsou tradiční hlasová 

volání mezi dvěma jednotlivci, ale také 

všechny druhy elektronické pošty, služby 

zasílání zpráv nebo skupinové diskuse. 

Interpersonální komunikační služby 

(17) Interpersonální komunikační služby 

jsou služby, které umožňují interaktivní 

výměnu informací mezi osobami. 

Interpersonální komunikační služby 

zahrnují pouze komunikaci mezi 

konečným, tedy nikoli potenciálně 

neomezeným, počtem fyzických osob, 

který je určen odesílatelem komunikace. 
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zahrnují pouze komunikaci mezi 

konečným, tedy nikoli potenciálně 

neomezeným, počtem fyzických osob, 

který je určen odesílatelem komunikace. 

Komunikace, jíž se účastní právnické 

osoby, by do této definice měla spadat, 

jestliže jménem těchto právnických osob 

jednají nebo se této komunikace alespoň na 

jedné straně účastní fyzické osoby. 

Interaktivní komunikace znamená, že 

služba umožňuje příjemci informace 

odpovídat. Služby, jež tyto požadavky 

nesplňují, například lineární rozhlasové a 

televizní vysílání, video na vyžádání, 

internetové stránky, sociální sítě, blogy 

nebo výměna informací mezi stroji, by se 

za interpersonální komunikační služby 

považovat neměly. Za výjimečných 

okolností by se služba neměla považovat 

za interpersonální komunikační službu, 

pokud je nástroj pro interpersonální a 

interaktivní komunikaci pouze pomocnou 

funkcí jiné služby, z objektivních 

technických důvodů jej nelze používat bez 

této hlavní služby a jeho integrace není 

prostředkem k obcházení použitelnosti 

pravidel upravujících služby 

elektronických komunikací. Příkladem 

takové výjimky v zásadě může být 

komunikační kanál v on-line hrách, a to v 

závislosti na funkcích komunikačního 

nástroje dané služby. 

Komunikace, jíž se účastní právnické 

osoby, by do této definice měla spadat, 

jestliže jménem těchto právnických osob 

jednají nebo se této komunikace alespoň na 

jedné straně účastní fyzické osoby. 

Interaktivní komunikace znamená, že 

služba umožňuje příjemci informace 

odpovídat. Služby, jež tyto požadavky 

nesplňují, například lineární rozhlasové a 

televizní vysílání, video na vyžádání, 

internetové stránky, sociální sítě, blogy 

nebo výměna informací mezi stroji, by se 

za interpersonální komunikační služby 

považovat neměly. Za výjimečných 

okolností by se služba neměla považovat 

za interpersonální komunikační službu, 

pokud je nástroj pro interpersonální a 

interaktivní komunikaci pouze pomocnou 

funkcí jiné služby, z objektivních 

technických důvodů jej nelze používat bez 

této hlavní služby a jeho integrace není 

prostředkem k obcházení použitelnosti 

pravidel upravujících služby 

elektronických komunikací. Příkladem 

takové výjimky v zásadě může být 

komunikační kanál v on-line hrách nebo 

aplikace pro sdílení dokumentů, a to v 

závislosti na funkcích komunikačního 

nástroje dané služby. Podobně v případě, 

že určitá multifunkční služba zahrnuje 

komunikační funkci nebo prvek, který lze 

(na základě příslušných faktických údajů) 

oprávněně považovat za [samostatně 

použitelnou] interpersonální komunikační 

službu, by měla být za interpersonální 

komunikační službu považována pouze 

tato oddělitelná funkce nebo prvek. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   174 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 17 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Interpersonální komunikační služby 

jsou služby, které umožňují interaktivní 

výměnu informací mezi osobami, a patří 

mezi ně služby, jako jsou tradiční hlasová 

volání mezi dvěma jednotlivci, ale také 

všechny druhy elektronické pošty, služby 

zasílání zpráv nebo skupinové diskuse. 

Interpersonální komunikační služby 

zahrnují pouze komunikaci mezi 

konečným, tedy nikoli potenciálně 

neomezeným, počtem fyzických osob, 

který je určen odesílatelem komunikace. 

Komunikace, jíž se účastní právnické 

osoby, by do této definice měla spadat, 

jestliže jménem těchto právnických osob 

jednají nebo se této komunikace alespoň na 

jedné straně účastní fyzické osoby. 

Interaktivní komunikace znamená, že 

služba umožňuje příjemci informace 

odpovídat. Služby, jež tyto požadavky 

nesplňují, například lineární rozhlasové a 

televizní vysílání, video na vyžádání, 

internetové stránky, sociální sítě, blogy 

nebo výměna informací mezi stroji, by se 

za interpersonální komunikační služby 

považovat neměly. Za výjimečných 

okolností by se služba neměla považovat 

za interpersonální komunikační službu, 

pokud je nástroj pro interpersonální a 

interaktivní komunikaci pouze pomocnou 

funkcí jiné služby, z objektivních 

technických důvodů jej nelze používat bez 

této hlavní služby a jeho integrace není 

prostředkem k obcházení použitelnosti 

pravidel upravujících služby 

elektronických komunikací. Příkladem 

takové výjimky v zásadě může být 

komunikační kanál v on-line hrách, a to v 

závislosti na funkcích komunikačního 

nástroje dané služby. 

(17) Interpersonální komunikační služby 

jsou služby, jejichž hlavním účelem je 

umožňovat interaktivní výměnu informací 

mezi osobami, a patří mezi ně služby, jako 

jsou tradiční hlasová volání mezi dvěma 

jednotlivci, ale také služby zasílání zpráv 

nebo skupinové diskuse. Interpersonální 

komunikační služby zahrnují pouze 

komunikaci mezi konečným, tedy nikoli 

potenciálně neomezeným, počtem 

fyzických osob, který je určen odesílatelem 

komunikace. Komunikace, jíž se účastní 

právnické osoby, by do této definice měla 

spadat, jestliže jménem těchto právnických 

osob jednají nebo se této komunikace 

alespoň na jedné straně účastní fyzické 

osoby. Interaktivní komunikace znamená, 

že služba umožňuje příjemci informace 

odpovídat. Služby, jež tyto požadavky 

nesplňují, například lineární rozhlasové a 

televizní vysílání, video na vyžádání, 

internetové stránky, sociální sítě, blogy 

nebo výměna informací mezi stroji, by se 

za interpersonální komunikační služby 

považovat neměly. Služba by se neměla 

považovat za interpersonální komunikační 

službu, pokud nástroj pro interpersonální a 

interaktivní komunikaci není hlavním 

účelem služby, z objektivních technických 

důvodů jej nelze používat bez této hlavní 

služby a jeho integrace není prostředkem k 

obcházení použitelnosti pravidel 

upravujících služby elektronických 

komunikací, neboť použití ustanovení této 

směrnice by nebylo přiměřené úrovni 

připojení, které tato služba poskytuje. 

Příkladem takové výjimky v zásadě může 

být komunikační kanál v on-line hrách, a to 

v závislosti na funkcích komunikačního 

nástroje dané služby. 

Or. en 
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Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   175 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Interpersonální komunikační služby 

jsou služby, které umožňují interaktivní 

výměnu informací mezi osobami, a patří 

mezi ně služby, jako jsou tradiční hlasová 

volání mezi dvěma jednotlivci, ale také 

všechny druhy elektronické pošty, služby 

zasílání zpráv nebo skupinové diskuse. 

Interpersonální komunikační služby 

zahrnují pouze komunikaci mezi 

konečným, tedy nikoli potenciálně 

neomezeným, počtem fyzických osob, 

který je určen odesílatelem komunikace. 

Komunikace, jíž se účastní právnické 

osoby, by do této definice měla spadat, 

jestliže jménem těchto právnických osob 

jednají nebo se této komunikace alespoň na 

jedné straně účastní fyzické osoby. 

Interaktivní komunikace znamená, že 

služba umožňuje příjemci informace 

odpovídat. Služby, jež tyto požadavky 

nesplňují, například lineární rozhlasové a 

televizní vysílání, video na vyžádání, 

internetové stránky, sociální sítě, blogy 

nebo výměna informací mezi stroji, by se 

za interpersonální komunikační služby 

považovat neměly. Za výjimečných 

okolností by se služba neměla považovat 

za interpersonální komunikační službu, 

pokud je nástroj pro interpersonální a 

interaktivní komunikaci pouze pomocnou 

funkcí jiné služby, z objektivních 

(17) Interpersonální komunikační služby 

jsou služby poskytované za úplatu, které 

umožňují interaktivní výměnu informací 

mezi osobami, a patří mezi ně služby, jako 

jsou tradiční hlasová volání mezi dvěma 

jednotlivci, ale také všechny druhy 

elektronické pošty, služby zasílání zpráv 

nebo skupinové diskuse. Interpersonální 

komunikační služby zahrnují pouze 

komunikaci mezi konečným, tedy nikoli 

potenciálně neomezeným, počtem 

fyzických osob, který je určen odesílatelem 

komunikace. Komunikace, jíž se účastní 

právnické osoby, by do této definice měla 

spadat, jestliže jménem těchto právnických 

osob jednají nebo se této komunikace 

alespoň na jedné straně účastní fyzické 

osoby. Interaktivní komunikace znamená, 

že služba umožňuje příjemci informace 

odpovídat. Služby, jež tyto požadavky 

nesplňují, například lineární rozhlasové a 

televizní vysílání, video na vyžádání, 

internetové stránky, sociální sítě, blogy 

nebo výměna informací mezi stroji, by se 

za interpersonální komunikační služby 

považovat neměly. Za výjimečných 

okolností by se služba neměla považovat 

za interpersonální komunikační službu, 

pokud je nástroj pro interpersonální a 

interaktivní komunikaci pouze pomocnou 

funkcí jiné služby, z objektivních 
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technických důvodů jej nelze používat bez 

této hlavní služby a jeho integrace není 

prostředkem k obcházení použitelnosti 

pravidel upravujících služby 

elektronických komunikací. Příkladem 

takové výjimky v zásadě může být 

komunikační kanál v on-line hrách, a to v 

závislosti na funkcích komunikačního 

nástroje dané služby. 

technických důvodů jej nelze používat bez 

této hlavní služby a jeho integrace není 

prostředkem k obcházení použitelnosti 

pravidel upravujících služby 

elektronických komunikací. Příkladem 

takové výjimky v zásadě může být 

komunikační kanál v on-line hrách, a to v 

závislosti na funkcích komunikačního 

nástroje dané služby. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   176 

Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Interpersonální komunikační služby 

jsou služby, které umožňují interaktivní 

výměnu informací mezi osobami, a patří 

mezi ně služby, jako jsou tradiční hlasová 

volání mezi dvěma jednotlivci, ale také 

všechny druhy elektronické pošty, služby 

zasílání zpráv nebo skupinové diskuse. 

Interpersonální komunikační služby 

zahrnují pouze komunikaci mezi 

konečným, tedy nikoli potenciálně 

neomezeným, počtem fyzických osob, 

který je určen odesílatelem komunikace. 

Komunikace, jíž se účastní právnické 

osoby, by do této definice měla spadat, 

jestliže jménem těchto právnických osob 

jednají nebo se této komunikace alespoň na 

jedné straně účastní fyzické osoby. 

Interaktivní komunikace znamená, že 

služba umožňuje příjemci informace 

odpovídat. Služby, jež tyto požadavky 

nesplňují, například lineární rozhlasové a 

televizní vysílání, video na vyžádání, 

internetové stránky, sociální sítě, blogy 

nebo výměna informací mezi stroji, by se 

za interpersonální komunikační služby 

považovat neměly. Za výjimečných 

(17) Interpersonální komunikační služby 

jsou služby, které umožňují interaktivní 

výměnu informací mezi osobami, a patří 

mezi ně služby, jako jsou tradiční hlasová 

volání mezi dvěma jednotlivci, ale také 

všechny druhy elektronické pošty, služby 

zasílání zpráv nebo skupinové diskuse. 

Interpersonální komunikační služby 

zahrnují pouze komunikaci mezi 

konečným, tedy nikoli potenciálně 

neomezeným, počtem fyzických osob, 

který je určen odesílatelem komunikace. 

Komunikace, jíž se účastní právnické 

osoby, by do této definice měla spadat, 

jestliže jménem těchto právnických osob 

jednají nebo se této komunikace alespoň na 

jedné straně účastní fyzické osoby. 

Interaktivní komunikace znamená, že 

služba umožňuje příjemci informace 

odpovídat. Služby, jež tyto požadavky 

nesplňují, například lineární rozhlasové a 

televizní vysílání, video na vyžádání, 

internetové stránky, sociální sítě, blogy 

nebo výměna informací mezi stroji, by se 

za interpersonální komunikační služby 

považovat neměly. Za výjimečných 
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okolností by se služba neměla považovat 

za interpersonální komunikační službu, 

pokud je nástroj pro interpersonální a 

interaktivní komunikaci pouze pomocnou 

funkcí jiné služby, z objektivních 

technických důvodů jej nelze používat bez 

této hlavní služby a jeho integrace není 

prostředkem k obcházení použitelnosti 

pravidel upravujících služby 

elektronických komunikací. Příkladem 

takové výjimky v zásadě může být 

komunikační kanál v on-line hrách, a to v 

závislosti na funkcích komunikačního 

nástroje dané služby. 

okolností by se služba neměla považovat 

za interpersonální komunikační službu, 

pokud je nástroj pro interpersonální a 

interaktivní komunikaci funkcí jiné služby, 

z objektivních technických důvodů jej 

nelze používat bez této hlavní služby a jeho 

integrace není prostředkem k obcházení 

použitelnosti pravidel upravujících služby 

elektronických komunikací. Příkladem 

takové výjimky v zásadě může být 

komunikační kanál v on-line hrách, a to v 

závislosti na funkcích komunikačního 

nástroje dané služby. 

Or. en 

Odůvodnění 

Účelem této výpustky je vyjasnit, jaký typ služeb by měl spadat do působnosti této směrnice, 

tak aby bylo omezeno riziko jejího nejednotného používání. 

 

Pozměňovací návrh   177 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Interpersonální komunikační služby 

založené na číslech z národního a 

mezinárodního telefonního číslovacího 

plánu jsou propojeny s veřejnou telefonní 

sítí (s komutací okruhů nebo paketů). Tyto 

interpersonální komunikační služby 

založené na číslech zahrnují jak služby, v 

rámci nichž jsou čísla koncových uživatelů 

přidělována pro účely zajištění spojení 

mezi koncovými body, tak služby, které 

umožňují koncovým uživatelům spojit se s 

osobami, jimž byla taková čísla přidělena. 

Pouhé použití čísla jako identifikátoru by 

se nemělo považovat za rovnocenné s 

použitím čísla pro spojení s veřejnou 

komutovanou telefonní sítí, a proto by 

(18) Interpersonální komunikační služby 

založené na číslech z národního a 

mezinárodního telefonního číslovacího 

plánu jsou propojeny s veřejnou telefonní 

sítí (s komutací okruhů nebo paketů). Tyto 

interpersonální komunikační služby 

založené na číslech zahrnují jak služby, v 

rámci nichž jsou čísla koncových uživatelů 

přidělována pro účely zajištění spojení 

mezi koncovými body, tak služby, které 

umožňují koncovým uživatelům spojit se s 

osobami, jimž byla taková čísla přidělena. 

Pouhé použití čísla jako identifikátoru by 

se nemělo považovat za rovnocenné s 

použitím čísla pro spojení s veřejnou 

komutovanou telefonní sítí, a proto by 
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samo o sobě nemělo být považováno za 

postačující ke kvalifikaci služby jako 

interpersonální komunikační služby 

založené na číslech. Interpersonální 

komunikační služby nezávislé na číslech 

by měly podléhat povinnostem, pouze 

pokud veřejný zájem vyžaduje uplatňování 

zvláštních regulačních povinností na 

všechny typy interpersonálních 

komunikačních služeb bez ohledu na to, 

zda k poskytování svých služeb využívají 

čísla. Je odůvodněné zacházet s 

interpersonálními komunikačními službami 

založenými na číslech odlišně, neboť se 

účastní veřejně zajišťovaného 

interoperabilního ekosystému, a tudíž z něj 

také mají prospěch. 

samo o sobě nemělo být považováno za 

postačující ke kvalifikaci služby jako 

interpersonální komunikační služby 

založené na číslech. Také v případě, že 

poskytovaná služba nemá vlastní 

infrastrukturu, a nemá tudíž možnost 

v podstatné míře kontrolovat síť 

využívanou pro účely této komunikace, by 

použití čísla mělo být chápáno odlišným 

způsobem, neboť příslušné povinnosti by 

nebyly přiměřené schopnosti zajistit 

určitou kvalitu služby. Interpersonální 

komunikační služby nezávislé na číslech 

by měly podléhat povinnostem, pouze 

pokud veřejný zájem vyžaduje uplatňování 

zvláštních regulačních povinností na 

všechny typy interpersonálních 

komunikačních služeb bez ohledu na to, 

zda k poskytování svých služeb využívají 

čísla. Je odůvodněné zacházet s 

interpersonálními komunikačními službami 

založenými na číslech odlišně, neboť se 

účastní veřejně zajišťovaného 

interoperabilního ekosystému, a tudíž z něj 

také mají prospěch. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   178 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 23 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Aby byly politické cíle strategie pro 

jednotný digitální trh převedeny do podoby 

regulace, měl by předpisový rámec vedle 

stávajících tří hlavních cílů, kerými je 

podpora hospodářské soutěže, vnitřního 

(23) Aby byly politické cíle strategie pro 

jednotný digitální trh převedeny do podoby 

regulace, měl by předpisový rámec vedle 

stávajících tří hlavních cílů, kterými je 

podpora hospodářské soutěže, vnitřního 
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trhu a zájmů koncových uživatelů, rovněž 

sledovat další cíl, týkající se připojení, 

vyjádřený v podobě výsledků: obecný 

přístup k pevnému a mobilnímu připojení s 

velmi vysokou kapacitou a jeho využívání 

pro všechny občany a podniky Unie na 

základě přiměřených cen a možností volby, 

a to díky účinné a korektní hospodářské 

soutěži, účinným investicím a otevřeným 

inovacím, účinnému využívání spektra, 

společným pravidlům a předvídatelným 

regulačním přístupům na vnitřním trhu a 

potřebným odvětvovým pravidlům na 

ochranu zájmů občanů. Pro členské státy, 

vnitrostátní regulační orgány a jiné 

příslušné orgány a zúčastněné strany tento 

cíl týkající se připojení na jedné straně 

znamená usilovat o sítě a služby s nejvyšší 

kapacitou, jaká je v dané oblasti 

ekonomicky udržitelná, a na druhé straně 

usilovat o územní soudržnost ve smyslu 

sbližování kapacity dostupné v různých 

oblastech. 

trhu a zájmů koncových uživatelů, rovněž 

sledovat další cíl, týkající se připojení, 

vyjádřený v podobě výsledků: obecný 

přístup k pevnému a mobilnímu připojení s 

velmi vysokou kapacitou a jeho využívání 

pro všechny občany a podniky Unie na 

základě přiměřených cen a možností volby, 

a to díky účinné a korektní hospodářské 

soutěži, účinným investicím a otevřeným 

inovacím, účinnému využívání spektra, 

společným pravidlům a předvídatelným 

regulačním přístupům na vnitřním trhu a 

potřebným odvětvovým pravidlům na 

ochranu zájmů občanů. Všechny politické 

cíle zformulované v tomto odstavci by 

měly být považovány za rovnocenné. Pro 

členské státy, vnitrostátní regulační orgány 

a jiné příslušné orgány a zúčastněné strany 

tento cíl týkající se připojení na jedné 

straně znamená usilovat o sítě a služby s 

nejvyšší kapacitou, jaká je v dané oblasti 

ekonomicky udržitelná, a na druhé straně 

usilovat o územní soudržnost ve smyslu 

sbližování kapacity dostupné v různých 

oblastech. Nejdůležitějším předpokladem 

investic je korektní hospodářská soutěž. 

Cílem je zajistit, aby v Evropské unii byly 

plošně vybudovány infrastruktury 

umožňující vysokou výkonnost. 

Or. de 

Odůvodnění 

Všechny cíle zformulované v tomto bodě odůvodnění jsou rovnocenné. Pouze korektní 

hospodářská soutěž umožní podnítit investice a vybudovat příslušné infrastruktury. Cílem je 

zajistit, aby v Evropské unii byly plošně vybudovány infrastruktury umožňující vysokou 

výkonnost. 

 

Pozměňovací návrh   179 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 23 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Aby byly politické cíle strategie pro 

jednotný digitální trh převedeny do podoby 

regulace, měl by předpisový rámec vedle 

stávajících tří hlavních cílů, kerými je 

podpora hospodářské soutěže, vnitřního 

trhu a zájmů koncových uživatelů, rovněž 

sledovat další cíl, týkající se připojení, 

vyjádřený v podobě výsledků: obecný 

přístup k pevnému a mobilnímu připojení s 

velmi vysokou kapacitou a jeho využívání 

pro všechny občany a podniky Unie na 

základě přiměřených cen a možností volby, 

a to díky účinné a korektní hospodářské 

soutěži, účinným investicím a otevřeným 

inovacím, účinnému využívání spektra, 

společným pravidlům a předvídatelným 

regulačním přístupům na vnitřním trhu a 

potřebným odvětvovým pravidlům na 

ochranu zájmů občanů. Pro členské státy, 

vnitrostátní regulační orgány a jiné 

příslušné orgány a zúčastněné strany tento 

cíl týkající se připojení na jedné straně 

znamená usilovat o sítě a služby s nejvyšší 

kapacitou, jaká je v dané oblasti 

ekonomicky udržitelná, a na druhé straně 

usilovat o územní soudržnost ve smyslu 

sbližování kapacity dostupné v různých 

oblastech. 

(23) Aby byly politické cíle strategie pro 

jednotný digitální trh převedeny do podoby 

regulace, měl by předpisový rámec vedle 

stávajících tří hlavních cílů, kterými je 

podpora hospodářské soutěže, vnitřního 

trhu a zájmů koncových uživatelů a 

občanů, rovněž sledovat další cíl, týkající 

se připojení, vyjádřený v podobě výsledků: 

obecný přístup k pevnému a mobilnímu 

připojení s velmi vysokou kapacitou a jeho 

využívání pro všechny občany a podniky 

Unie na základě přiměřených cen a 

možností volby, a to díky účinné, 

udržitelné a korektní hospodářské soutěži, 

účinným investicím a otevřeným inovacím, 

účinnému využívání spektra, společným 

pravidlům a předvídatelným regulačním 

přístupům na vnitřním trhu a potřebným 

odvětvovým pravidlům na ochranu 

dlouhodobých zájmů občanů. Pro členské 

státy, vnitrostátní regulační orgány a jiné 

příslušné orgány a zúčastněné strany tento 

cíl týkající se připojení na jedné straně 

znamená usilovat o sítě a služby s nejvyšší 

kapacitou, jaká je v dané oblasti 

ekonomicky udržitelná, a na druhé straně 

usilovat o územní soudržnost ve smyslu 

sbližování kapacity dostupné v různých 

oblastech, přičemž je třeba zajistit rozvoj 

evropského hospodářství založený na 

konkurenceschopnosti evropského 

průmyslu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   180 

Nadine Morano 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 23 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Aby byly politické cíle strategie pro (23) Aby byly politické cíle strategie pro 
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jednotný digitální trh převedeny do podoby 

regulace, měl by předpisový rámec vedle 

stávajících tří hlavních cílů, kerými je 

podpora hospodářské soutěže, vnitřního 

trhu a zájmů koncových uživatelů, rovněž 

sledovat další cíl, týkající se připojení, 

vyjádřený v podobě výsledků: obecný 

přístup k pevnému a mobilnímu připojení s 

velmi vysokou kapacitou a jeho využívání 

pro všechny občany a podniky Unie na 

základě přiměřených cen a možností volby, 

a to díky účinné a korektní hospodářské 

soutěži, účinným investicím a otevřeným 

inovacím, účinnému využívání spektra, 

společným pravidlům a předvídatelným 

regulačním přístupům na vnitřním trhu a 

potřebným odvětvovým pravidlům na 

ochranu zájmů občanů. Pro členské státy, 

vnitrostátní regulační orgány a jiné 

příslušné orgány a zúčastněné strany tento 

cíl týkající se připojení na jedné straně 

znamená usilovat o sítě a služby s nejvyšší 

kapacitou, jaká je v dané oblasti 

ekonomicky udržitelná, a na druhé straně 

usilovat o územní soudržnost ve smyslu 

sbližování kapacity dostupné v různých 

oblastech. 

jednotný digitální trh převedeny do podoby 

regulace, měl by předpisový rámec vedle 

stávajících tří hlavních cílů, kterými je 

podpora hospodářské soutěže, vnitřního 

trhu a zájmů koncových uživatelů, rovněž 

sledovat další cíl, týkající se připojení, 

vyjádřený v podobě výsledků: obecný 

přístup k pevnému a mobilnímu připojení s 

velmi vysokou kapacitou a jeho využívání 

pro všechny občany a podniky Unie, 

zvláště pak pro malé a střední podniky, na 

základě přiměřených cen a možností volby, 

a to díky účinné a korektní hospodářské 

soutěži, účinným investicím a otevřeným 

inovacím, účinnému využívání spektra, 

společným pravidlům a předvídatelným 

regulačním přístupům na vnitřním trhu a 

potřebným odvětvovým pravidlům na 

ochranu zájmů občanů. Pro členské státy, 

vnitrostátní regulační orgány a jiné 

příslušné orgány a zúčastněné strany tento 

cíl týkající se připojení na jedné straně 

znamená usilovat o sítě a služby s nejvyšší 

kapacitou, jaká je v dané oblasti 

ekonomicky udržitelná, a na druhé straně 

usilovat o územní soudržnost ve smyslu 

sbližování kapacity dostupné v různých 

oblastech. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   181 

Kathleen Van Brempt 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 23 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Aby byly politické cíle strategie pro 

jednotný digitální trh převedeny do podoby 

regulace, měl by předpisový rámec vedle 

stávajících tří hlavních cílů, kerými je 

podpora hospodářské soutěže, vnitřního 

trhu a zájmů koncových uživatelů, rovněž 

sledovat další cíl, týkající se připojení, 

(23) Aby byly politické cíle strategie pro 

jednotný digitální trh převedeny do podoby 

regulace, měl by předpisový rámec vedle 

stávajících tří hlavních cílů, kterými je 

podpora hospodářské soutěže, vnitřního 

trhu a zájmů koncových uživatelů, rovněž 

sledovat další cíl, týkající se připojení, 
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vyjádřený v podobě výsledků: obecný 

přístup k pevnému a mobilnímu připojení s 

velmi vysokou kapacitou a jeho využívání 

pro všechny občany a podniky Unie na 

základě přiměřených cen a možností volby, 

a to díky účinné a korektní hospodářské 

soutěži, účinným investicím a otevřeným 

inovacím, účinnému využívání spektra, 

společným pravidlům a předvídatelným 

regulačním přístupům na vnitřním trhu a 

potřebným odvětvovým pravidlům na 

ochranu zájmů občanů. Pro členské státy, 

vnitrostátní regulační orgány a jiné 

příslušné orgány a zúčastněné strany tento 

cíl týkající se připojení na jedné straně 

znamená usilovat o sítě a služby s nejvyšší 

kapacitou, jaká je v dané oblasti 

ekonomicky udržitelná, a na druhé straně 

usilovat o územní soudržnost ve smyslu 

sbližování kapacity dostupné v různých 

oblastech. 

vyjádřený v podobě výsledků: obecný 

přístup k pevnému a mobilnímu připojení s 

velmi vysokou kapacitou, investování do 

něj a jeho využívání pro všechny občany a 

podniky Unie na základě přiměřených cen 

a možností volby, a to díky účinné a 

korektní hospodářské soutěži, účinným 

investicím a otevřeným inovacím, 

účinnému využívání spektra, společným 

pravidlům a předvídatelným regulačním 

přístupům na vnitřním trhu a potřebným 

odvětvovým pravidlům na ochranu zájmů 

občanů. Pro členské státy, vnitrostátní 

regulační orgány a jiné příslušné orgány a 

zúčastněné strany tento cíl týkající se 

připojení na jedné straně znamená usilovat 

o sítě a služby s nejvyšší kapacitou, jaká je 

v dané oblasti ekonomicky udržitelná, a na 

druhé straně usilovat o územní soudržnost 

ve smyslu sbližování kapacity dostupné v 

různých oblastech. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   182 

Aldo Patriciello 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 23 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Aby byly politické cíle strategie pro 

jednotný digitální trh převedeny do podoby 

regulace, měl by předpisový rámec vedle 

stávajících tří hlavních cílů, kerými je 

podpora hospodářské soutěže, vnitřního 

trhu a zájmů koncových uživatelů, rovněž 

sledovat další cíl, týkající se připojení, 

vyjádřený v podobě výsledků: obecný 

přístup k pevnému a mobilnímu připojení s 

velmi vysokou kapacitou a jeho využívání 

pro všechny občany a podniky Unie na 

základě přiměřených cen a možností volby, 

a to díky účinné a korektní hospodářské 

soutěži, účinným investicím a otevřeným 

Aby byly politické cíle strategie pro 

jednotný digitální trh převedeny do podoby 

regulace, musí předpisový rámec vedle 

stávajících tří hlavních cílů, kterými je 

podpora hospodářské soutěže, vnitřního 

trhu a zájmů koncových uživatelů, rovněž 

sledovat další cíl, týkající se připojení, 

vyjádřený v podobě výsledků: obecný 

přístup k pevnému a mobilnímu připojení s 

velmi vysokou kapacitou a jeho využívání 

pro všechny občany a podniky Unie na 

základě přiměřených cen a možností volby, 

a to díky účinné a korektní hospodářské 

soutěži, účinným investicím a otevřeným 
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inovacím, účinnému využívání spektra, 

společným pravidlům a předvídatelným 

regulačním přístupům na vnitřním trhu a 

potřebným odvětvovým pravidlům na 

ochranu zájmů občanů. Pro členské státy, 

vnitrostátní regulační orgány a jiné 

příslušné orgány a zúčastněné strany tento 

cíl týkající se připojení na jedné straně 

znamená usilovat o sítě a služby s nejvyšší 

kapacitou, jaká je v dané oblasti 

ekonomicky udržitelná, a na druhé straně 

usilovat o územní soudržnost ve smyslu 

sbližování kapacity dostupné v různých 

oblastech. 

inovacím, účinnému využívání spektra, 

společným pravidlům a předvídatelným 

regulačním přístupům na vnitřním trhu a 

potřebným odvětvovým pravidlům na 

ochranu zájmů občanů. Pro členské státy, 

vnitrostátní regulační orgány a jiné 

příslušné orgány a zúčastněné strany tento 

cíl týkající se připojení na jedné straně 

znamená usilovat o sítě a služby s nejvyšší 

kapacitou, jaká je v dané oblasti 

ekonomicky udržitelná, a na druhé straně 

usilovat o územní soudržnost ve smyslu 

sbližování kapacity dostupné v různých 

oblastech. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   183 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 24 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Zásada, že členské státy by měly 

uplatňovat právní předpisy EU 

technologicky neutrálně (tj. vnitrostátní 

regulační nebo jiný příslušný orgán 

neukládá ani nezvýhodňuje použití 

konkrétního druhu technologie), 

nevylučuje přijetí přiměřených kroků na 

podporu určitých zvláštních služeb v 

případech, kdy je to odůvodněné 

dosažením cílů předpisového rámce, 

například u digitální televize jako 

prostředku ke zvýšení účinnosti využití 

spektra. Dále nevylučuje zohlednění toho, 

že některá přenosová média mají fyzické 

vlastnosti a prvky architektury, které 

mohou být lepší z hlediska kvality služeb, 

kapacity, nákladů na údržbu, energetické 

účinnosti, flexibility řízení, spolehlivosti, 

robustnosti a škálovatelnosti a v konečném 

důsledku z hlediska výkonnosti, což se 

může odrazit v opatřeních přijatých k 

(24) Zásada, že členské státy by měly 

uplatňovat právní předpisy EU 

technologicky neutrálně (tj. vnitrostátní 

regulační nebo jiný příslušný orgán 

neukládá ani nezvýhodňuje použití 

konkrétního druhu technologie), 

nevylučuje přijetí přiměřených kroků na 

podporu určitých zvláštních služeb v 

případech, kdy je to odůvodněné 

dosažením cílů předpisového rámce, 

například u digitální televize jako 

prostředku ke zvýšení účinnosti využití 

spektra, nebo obecně přechod na 

pokročilejší služby jako prostředek 

zvyšování spokojenosti spotřebitelů. Dále 

nevylučuje zohlednění toho, že některá 

přenosová média mají fyzické vlastnosti a 

prvky architektury, které mohou být lepší z 

hlediska kvality služeb, kapacity, nákladů 

na údržbu, energetické účinnosti, flexibility 

řízení, spolehlivosti, robustnosti a 



 

AM\1122801CS.docx 45/160 PE602.947v01-00 

 CS 

dosažení různých cílů regulace. škálovatelnosti a v konečném důsledku z 

hlediska výkonnosti, což se může odrazit v 

opatřeních přijatých k dosažení různých 

cílů regulace. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   184 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 27 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Je nutné poskytovat přiměřené 

investiční pobídky do nových sítí s velmi 

vysokou kapacitou, které budou 

podporovat inovace v internetových 

službách s bohatým obsahem a posilovat 

mezinárodní konkurenceschopnost 

Evropské unie. Tyto sítě mají obrovský 

potenciál přinášet užitek spotřebitelům a 

podnikům v celé Evropské unii. Je proto 

nezbytné podporovat udržitelné investice 

do rozvoje těchto nových sítí a současně 

prostřednictvím předvídatelné a jednotné 

regulace zajišťovat hospodářskou soutěž a 

zvyšovat možnost výběru pro spotřebitele. 

(27) Je nutné poskytovat přiměřené 

investiční pobídky do nových sítí s velmi 

vysokou kapacitou, které budou 

podporovat inovace v internetových 

službách s bohatým obsahem a posilovat 

mezinárodní konkurenceschopnost 

Evropské unie. Tyto sítě mají obrovský 

potenciál přinášet užitek spotřebitelům a 

podnikům v celé Evropské unii. Je proto 

nezbytné podporovat udržitelné investice 

do rozvoje těchto nových sítí a současně 

prostřednictvím předvídatelné a jednotné 

regulace zajišťovat dlouhodobou 

hospodářskou soutěž, protože na úrovni 

infrastruktury existují i nadále místa 

s nedostatečnou kapacitou a fyzické 

překážky bránící přístupu, a zvyšovat 

možnost výběru pro spotřebitele. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   185 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 28 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Cílem je v závislosti na rozvoji 

hospodářské soutěže na trzích postupně 

omezovat pro odvětví specifická pravidla 

ex ante a nakonec dosáhnout toho, aby se 

elektronické komunikace řídily pouze 

právem v oblasti hospodářské soutěže. 

Vzhledem k tomu, že trhy elektronických 

komunikací prokázaly v posledních letech 

výraznou dynamiku v oblasti hospodářské 

soutěže, je důležité, aby regulační 

povinnosti ex ante byly ukládány pouze, 

pokud na dotčených maloobchodních 

trzích neexistuje účinná a udržitelná 

hospodářská soutěž. 

(28) Cílem je v závislosti na rozvoji 

hospodářské soutěže na trzích postupně 

omezovat pro odvětví specifická pravidla 

ex ante a nakonec dosáhnout toho, aby se 

elektronické komunikace řídily pouze 

právem v oblasti hospodářské soutěže. 

Vzhledem k tomu, že trhy elektronických 

komunikací prokázaly v posledních letech 

výraznou dynamiku v oblasti hospodářské 

soutěže, je důležité, aby regulační 

povinnosti ex ante byly ukládány pouze, 

pokud na příslušných dotčených 

maloobchodních trzích neexistuje účinná a 

udržitelná dlouhodobá hospodářská soutěž. 

Avšak vzhledem k tomu, že trhy 

elektronických komunikací jsou v Evropě 

stále ještě z větší části tvořeny vertikálně 

integrovanými provozovateli, což může 

posilovat jejich dominantní postavení na 

velkoobchodním trhu, a následně i na 

trzích maloobchodních, měla by být 

zajištěna dlouhodobá hospodářská soutěž 

na úrovni maloobchodního prodeje a za 

tímto účelem by měly být odstraněny 

existující překážky, které na úrovni 

infrastruktury brání přístupu. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   186 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 33 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 



 

AM\1122801CS.docx 47/160 PE602.947v01-00 

 CS 

(33) V souladu se zásadou oddělení 

regulačních a provozních funkcí by měly 

členské státy zaručit nezávislost 

vnitrostátního regulačního orgánu a jiných 

příslušných orgánů, aby byla zajištěna 

nestrannost jejich rozhodnutí. Tímto 

požadavkem na nezávislost nejsou dotčeny 

institucionální autonomie a ústavní 

povinnosti členských států nebo zásada 

neutrality s ohledem na úpravu vlastnictví 

jednotlivých členských států, jak je 

stanovena v článku 295 Smlouvy. 

Vnitrostátní regulační a jiné příslušné 

orgány by měly mít přístupné všechny 

nezbytné zdroje, tj. pracovníky, odborné 

znalosti a finanční prostředky, k plnění 

svých úkolů. 

(33) V souladu se zásadou oddělení 

regulačních a provozních funkcí by měly 

členské státy zaručit nezávislost 

vnitrostátního regulačního orgánu a jiných 

příslušných orgánů, a to i od příslušných 

orgánů státní správy, aby byla zajištěna 

nestrannost jejich rozhodnutí. Tímto 

požadavkem na nezávislost nejsou dotčeny 

institucionální autonomie a ústavní 

povinnosti členských států nebo zásada 

neutrality s ohledem na úpravu vlastnictví 

jednotlivých členských států, jak je 

stanovena v článku 295 Smlouvy. 

Vnitrostátní regulační a jiné příslušné 

orgány by měly mít přístupné všechny 

nezbytné zdroje, tj. pracovníky, odborné 

znalosti a finanční prostředky, k plnění 

svých úkolů. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   187 

Morten Helveg Petersen 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 36 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(36) Je třeba dále posílit nezávislost 

vnitrostátních regulačních orgánů, aby byla 

zajištěna neovlivnitelnost jejich ředitele a 

členů vnějšími tlaky, a to stanovením 

minimálních kvalifikačních kritérií pro 

jmenování a minimální délky jejich 

mandátu. Omezení možnosti obnovit 

mandát více než jednou a požadavek na 

vhodný rotační systém pro správní radu a 

vrcholné vedení by dále řešily riziko 

regulačního zajetí, zajistily kontinuitu a 

posílily nezávislost. 

(36) Je třeba dále posílit nezávislost 

vnitrostátních regulačních orgánů, aby byla 

zajištěna neovlivnitelnost jejich ředitele a 

členů vnějšími tlaky, a to stanovením 

minimálních kvalifikačních kritérií pro 

jmenování a minimální délky jejich 

mandátu. Omezení možnosti obnovit 

mandát více než jednou a požadavek na 

vhodný rotační systém pro správní radu a 

vrcholné vedení by dále řešily riziko 

regulačního zajetí, zajistily kontinuitu a 

posílily nezávislost. Za tímto účelem by 
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členské státy měly rovněž zajistit, aby 

vnitrostátní regulační orgány měly 

samostatnou právní subjektivitu a byly 

funkčně nezávislé na odvětví a na vládě, 

tedy aby nevyhledávaly ani nepřijímaly od 

žádného subjektu pokyny, aby fungovaly 

transparentně a odpovědně, jak je 

stanoveno v právních předpisech, a aby 

měly dostatečné pravomoci. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   188 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 40 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(40) Přínosů jednotného trhu pro 

poskytovatele služeb a koncové uživatele 

lze nejlépe dosáhnout obecným 

oprávněním pro sítě elektronických 

komunikací a pro služby elektronických 

komunikací jiné než interpersonální 

komunikační služby nezávislé na číslech, 

které od vnitrostátního regulačního orgánu 

nevyžaduje přijetí žádného výslovného 

rozhodnutí nebo správního aktu, a tím, že 

se jakékoli procesní požadavky omezí na 

pouhé deklaratorní oznámení. Pokud 

členské státy vyžadují od podniků 

zajišťujících sítě nebo poskytujících služby 

elektronických komunikací oznámení o 

zahájení činnosti, mělo by být toto 

oznámení podáno sdružení BEREC, které 

působí jako jednotné kontaktní místo. 

Takové oznámení by nemělo být spojeno s 

žádnými správními náklady pro 

poskytovatele a mohlo by být zpřístupněno 

prostřednictvím vstupního bodu na 

internetových stránkách vnitrostátních 

regulačních orgánů. Sdružení BEREC by 

mělo v dostatečném předstihu přeposlat 

oznámení vnitrostátním regulačním 

(40) Přínosů jednotného trhu pro 

poskytovatele služeb a koncové uživatele 

lze nejlépe dosáhnout obecným 

oprávněním pro sítě elektronických 

komunikací a pro služby elektronických 

komunikací jiné než interpersonální 

komunikační služby nezávislé na číslech, 

které od vnitrostátního regulačního orgánu 

nevyžaduje přijetí žádného výslovného 

rozhodnutí nebo správního aktu, a tím, že 

se jakékoli procesní požadavky omezí na 

pouhé deklaratorní oznámení. Pokud 

členské státy vyžadují od podniků 

zajišťujících sítě nebo poskytujících služby 

elektronických komunikací oznámení o 

zahájení činnosti, mělo by být jediné 

oznámení podáno sdružení BEREC, které 

působí jako jednotné kontaktní místo. 

Takové oznámení by nemělo být spojeno s 

žádnými správními náklady pro 

poskytovatele a mělo by být zpřístupněno 

prostřednictvím vstupního bodu na 

internetových stránkách sdružení BEREC. 

Sdružení BEREC by mělo v dostatečném 

předstihu přeposlat oznámení vnitrostátním 

regulačním orgánům ve všech členských 
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orgánům ve všech členských státech, v 

nichž poskytovatelé sítí nebo služeb 

elektronických komunikací hodlají 

zajišťovat sítě nebo poskytovat služby 

elektronických komunikací. Členské státy 

mohou zároveň požadovat, aby bylo takové 

oznámení prokázáno jakýmkoliv právně 

uznávaným poštovním nebo elektronickým 

potvrzením o tom, že oznámení bylo 

doručeno sdružení BEREC. Takové 

potvrzení by v žádném případě nemělo být 

správním aktem vnitrostátního regulačního 

orgánu nebo jiného orgánu ani by nemělo 

takový správní akt vyžadovat. 

státech, v nichž poskytovatelé sítí nebo 

služeb elektronických komunikací hodlají 

zajišťovat sítě nebo poskytovat služby 

elektronických komunikací. Členské státy 

mohou zároveň požadovat, aby bylo takové 

oznámení prokázáno jakýmkoliv právně 

uznávaným poštovním nebo elektronickým 

potvrzením o tom, že oznámení bylo 

doručeno sdružení BEREC. Takové 

potvrzení by v žádném případě nemělo být 

správním aktem vnitrostátního regulačního 

orgánu nebo jiného orgánu ani by nemělo 

takový správní akt vyžadovat. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   189 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 41 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(41) Oznámení podávané sdružení 

BEREC by mělo zahrnovat pouze 

prohlášení poskytovatele o úmyslu zahájit 

zajišťování sítí a poskytování služeb 

elektronických komunikací. Od 

poskytovatele lze pouze vyžadovat, aby k 

prohlášení přiložil informace stanovené v 

článku 12 této směrnice. Členské státy by 

neměly ukládat žádné další nebo 

samostatné požadavky na oznamování. 

(41) Oznámení podávané sdružení 

BEREC by mělo zahrnovat pouze 

prohlášení poskytovatele o úmyslu zahájit 

zajišťování sítí a poskytování služeb 

elektronických komunikací. Od 

poskytovatele lze pouze vyžadovat, aby k 

prohlášení přiložil informace stanovené v 

článku 12 této směrnice. Mělo by být 

navrženo tak, aby usnadňovalo jednotné 

provádění této směrnice a aby sdružení 

BEREC a vnitrostátním regulačním 

orgánům poskytovalo co nejvýznamnější 

poznatky o fungování trhu. Členské státy 

by neměly ukládat žádný další nebo 

samostatný požadavek na oznamování. 
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Or. en 

Odůvodnění 

Oznámení podáváné sdružení Berec by mělo usnadnit fungování vnitřního trhu a přispět 

k usnadnění jednotného provedení této směrnice. 

 

Pozměňovací návrh   190 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 42 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(42) Interpersonální komunikační služby 

nezávislé na číslech oproti jiným 

kategoriím sítí a služeb elektronických 

komunikací definovaným v této směrnici 

nemají prospěch z využívání veřejných 

číslovacích zdrojů a nejsou účastníky 

veřejně zajišťovaného interoperabilního 

ekosystému. Není proto vhodné, aby tyto 

typy služeb podléhaly režimu obecného 

oprávnění. 

(42) Interpersonální komunikační služby 

nezávislé na číslech oproti jiným 

kategoriím sítí a služeb elektronických 

komunikací definovaným v této směrnici 

nemají prospěch z využívání veřejných 

číslovacích zdrojů a nejsou účastníky 

veřejně zajišťovaného interoperabilního 

ekosystému. Není proto vhodné, aby tyto 

typy služeb podléhaly režimu obecného 

oprávnění. Členské státy by proto neměly 

podmínit takové služby požadavkem 

předchozího povolení ani žádným jiným 

shodným požadavkem. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   191 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 47 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (47a) Poskytovatelé služeb elektronické 
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komunikace mohou sice volně poskytovat 

sítě a služby elektronické komunikace 

kdekoli v Evropě, ale vykonávají-li svou 

činnost ve více než jednom členském státě, 

vztahují se na ně i nadále různá pravidla, 

požadavky a vykazovací povinnosti, což 

brání rozvoji a růstu vnitřního trhu 

elektronických komunikací. Tito 

poskytovatelé by proto měli mít možnost 

získat jednotné obecné oprávnění, které by 

jim udělil členský státy uvedený v jejich 

oznámení jako hlavní sídlo poskytovatele 

v EU. Toto jednotné obecné oprávnění by 

mělo zahrnovat specifické podmínky 

platné v různých členských státech, ve 

kterých operátor vykonává svou činnost, 

aby byl zajištěn jeho soulad se všemi 

příslušnými zákony. Sdružení BEREC by 

mělo usnadnit koordinaci a výměnu 

informací s cílem zajistit soulad 

poskytovatele služeb s unijními a 

vnitrostátními právními předpisy. 

Poskytovatelé služeb elektronické 

komunikace by i nadále měli obdržet 

zvláštní oprávnění, která by jim 

přiznávala práva na používání čísel a 

rádiového spektra a práva na instalování 

zařízení. 

Or. en 

Odůvodnění 

V zájmu snadnějšího poskytování přeshraničních služeb a volného toku údajů je nutno omezit 

administrativní zatížení podniků, které jsou v současnosti nuceny plnit různé požadavky 

různého formátu, které na ně klade 28 různých správ, a to i přesto, že poskytují služby, které 

lze technologicky vzato provozovat bez ohledu na hranice. V souladu s článkem 104 jednacího 

řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 53 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(53) Členské státy mohou mít potřebu 

měnit práva, podmínky, postupy a 

poplatky týkající se obecného oprávnění a 

práv na užívání, pokud jsou k tomu 

objektivní důvody. Takové změny by měly 

být náležitě oznámeny všem 

zainteresovaným stranám s dostatečným 

předstihem, aby jim byla dána 

odpovídající příležitost vyjádřit své názory 

na všechny tyto změny. S ohledem na 

potřebu zajistit právní jistotu a prosazovat 

předvídatelnost regulace by veškerá 

omezení nebo odnětí stávajících práv na 

užívání rádiového spektra nebo práv na 

instalování zařízení měla probíhat v rámci 

předvídatelných a transparentních 

postupů; proto by v případech, kdy byla 

práva na užívání udělena na základě 

konkurenčních nebo srovnávacích řízení, 

mohly být uloženy přísnější požadavky 

nebo mechanismus oznamování. Je třeba 

se vyhnut zbytečným řízením v případě 

menších změn stávajících práv na 

instalování zařízení nebo na užívání 

spektra, pokud tyto změny nemají dopad 

na zájmy třetích stran. Změna v užívání 

spektra v důsledku uplatnění zásad 

technologické neutrality a neutrality vůči 

službám by neměla být považována za 

dostatečný důvod k odnětí práv, neboť 

nepředstavuje udělení nového práva. 

(53) Rádiové spektrum je podle 

vyjádření Komise omezeným zdrojem, 

který náleží členským státům, a při jehož 

správě a přidělování je nutné zohledňovat 

vnitrostátní specifika a potřeby; za 

žádoucí by měl být považován vývoj 

nástrojů usnadňujících šíření 

osvědčených postupů a zkušeností mezi 

členskými státy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   193 

Michał Boni 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 53 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(53) Členské státy mohou mít potřebu 

měnit práva, podmínky, postupy a poplatky 

(53) Členské státy mohou mít potřebu 

měnit práva, podmínky, postupy a poplatky 
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týkající se obecného oprávnění a práv na 

užívání, pokud jsou k tomu objektivní 

důvody. Takové změny by měly být 

náležitě oznámeny všem zainteresovaným 

stranám s dostatečným předstihem, aby jim 

byla dána odpovídající příležitost vyjádřit 

své názory na všechny tyto změny. S 

ohledem na potřebu zajistit právní jistotu a 

prosazovat předvídatelnost regulace by 

veškerá omezení nebo odnětí stávajících 

práv na užívání rádiového spektra nebo 

práv na instalování zařízení měla probíhat 

v rámci předvídatelných a transparentních 

postupů; proto by v případech, kdy byla 

práva na užívání udělena na základě 

konkurenčních nebo srovnávacích řízení, 

mohly být uloženy přísnější požadavky 

nebo mechanismus oznamování. Je třeba se 

vyhnut zbytečným řízením v případě 

menších změn stávajících práv na 

instalování zařízení nebo na užívání 

spektra, pokud tyto změny nemají dopad na 

zájmy třetích stran. Změna v užívání 

spektra v důsledku uplatnění zásad 

technologické neutrality a neutrality vůči 

službám by neměla být považována za 

dostatečný důvod k odnětí práv, neboť 

nepředstavuje udělení nového práva. 

týkající se obecného oprávnění a práv na 

užívání, pokud jsou k tomu objektivní 

důvody. Takové změny by měly být 

náležitě oznámeny všem zainteresovaným 

stranám s dostatečným předstihem, aby jim 

byla dána odpovídající příležitost vyjádřit 

své názory na všechny tyto změny. S 

ohledem na potřebu zajistit právní jistotu a 

prosazovat předvídatelnost regulace by 

veškerá omezení nebo odnětí stávajících 

práv na užívání rádiového spektra nebo 

práv na instalování zařízení měla probíhat 

v rámci předvídatelných a transparentních 

postupů; proto by v případech, kdy byla 

práva na užívání udělena na základě 

konkurenčních nebo srovnávacích řízení, 

mohly být uloženy přísnější požadavky 

nebo mechanismus oznamování. V případě 

práva na užívání spektra je držitel tohoto 

práva oprávněn vznést námitky proti 

jakémukoli návrhu změny na základě 

svého stávajícího a budoucího plánu 

využívání spektra a potřeby zajistit 

investice. Je třeba se vyhnout zbytečným 

řízením v případě menších změn 

stávajících práv na instalování zařízení 

nebo na užívání spektra, pokud tyto změny 

nemají dopad na zájmy třetích stran. 

Změna v užívání spektra v důsledku 

uplatnění zásad technologické neutrality a 

neutrality vůči službám by neměla být 

považována za dostatečný důvod k odnětí 

práv, neboť nepředstavuje udělení nového 

práva. 

Or. en 

Odůvodnění 

Právní jistota spojená s právy na užívání spektra je klíčovým předpokladem podpory investic 

do mobilních sítí, a zvláště pak do příští, 5G generace mobilních sítí. Obsahem návrhu je to, 

aby provozovatelé měli možnost vznášet námitky proti změnám práv na užívání spektra na 

základě určitých omezených podmínek, jako jsou plány budoucího využívání spektra a potřeba 

zajistit investice, které nebyly dosud plně odepsány. 

 

Pozměňovací návrh   194 
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Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 57 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(57) Za účelem zmírnění povinnosti 

podávat zprávy a poskytovat informace pro 

poskytovatele sítí a služeb a pro dotyčný 

příslušný orgán by takové povinnosti měly 

být přiměřené, objektivně odůvodněné a 

měly by se omezovat jen na to, co je 

nezbytně nutné. Zejména by se mělo 

zamezit duplicitním žádostem o informace 

ze strany příslušného orgánu a sdružení 

BEREC a požadavku, aby bylo 

systematicky a pravidelně prokazováno 

dodržování všech podmínek podle 

obecného oprávnění nebo práva na užívání. 

Podniky by měly znát zamýšlené použití 

požadovaných informací. Poskytování 

informací by nemělo být podmínkou 

přístupu na trh. Pro statistické účely může 

být požadováno oznámení od podniků 

zajišťujících sítě nebo poskytujících služby 

elektronických komunikací, jestliže ukončí 

činnost. 

(57) Za účelem zmírnění povinnosti 

podávat zprávy a poskytovat informace pro 

poskytovatele sítí a služeb a pro dotyčný 

příslušný orgán by takové povinnosti měly 

být přiměřené, objektivně odůvodněné a 

měly by se omezovat jen na to, co je 

nezbytně nutné. Zejména by se mělo 

zamezit duplicitním žádostem o informace 

ze strany příslušného orgánu a sdružení 

BEREC a požadavku, aby bylo 

systematicky a pravidelně prokazováno 

dodržování všech podmínek podle 

obecného oprávnění nebo práva na užívání. 

Vykazovací a informační povinnosti 

poskytovatelů služeb elektronické 

komunikace vykonávajících činnost 

v několika členských státech koordinuje 

členský stát odpovědný za udělení 

jednotného obecného oprávnění, aniž by 

tím byl dotčen požadavek na poskytnutí 

informací vztahujících se k udělení práv 

na užívání čísel a rádiového spektra a 

práv na instalování zařízení. Sdružení 

BEREC by mělo usnadňovat volný tok 

informací mezi dotčenými členskými státy. 

Tyto informace by měly být vyžadovány 

v jednotném a standardizovaném formátu. 
Podniky by měly znát zamýšlené použití 

požadovaných informací. Poskytování 

informací by nemělo být podmínkou 

přístupu na trh. Pro statistické účely může 

být požadováno oznámení od podniků 

zajišťujících sítě nebo poskytujících služby 

elektronických komunikací, jestliže ukončí 

činnost. 

Or. en 
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Odůvodnění 

V zájmu snadnějšího poskytování přeshraničních služeb a volného toku údajů je nutno omezit 

administrativní zatížení podniků, které jsou v současnosti nuceny plnit různé požadavky 

různého formátu, které na ně klade 28 různých správ, a to i přesto, že poskytují služby, které 

lze technologicky vzato provozovat bez ohledu na hranice. V souladu s článkem 104 jednacího 

řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   195 

Angelika Niebler, Markus Pieper 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 60 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(60) Širokopásmové sítě elektronických 

komunikací se stále více různí, pokud jde o 

technologii, topologii, použité médium a 

vlastnictví; regulační zásah se proto musí 

opírat o podrobné informace a prognózy 

ohledně zavádění sítí, aby byl účinný a 

dotkl se oblastí, v nichž je zapotřebí. 

Uvedené informace by měly zahrnovat 

plány týkající se jak zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou, tak i významných 

modernizací nebo rozšíření stávajících 

kovových či jiných sítí, které nemusí ve 

všech ohledech odpovídat výkonnostním 

parametrům sítí s velmi vysokou 

kapacitou, jako je zavádění technologie 

FTTC (fibre to the cabinet) ve spojení s 

aktivními technologiemi, jako je vektoring. 

Úroveň podrobností a územní granularita 

informací, které by vnitrostátní regulační 

orgány měly shromažďovat, by se měly 

řídit konkrétním cílem regulace a měly by 

být přiměřené účelům regulace, kterým 

slouží. V závislosti na potřebách regulace v 

konkrétní vnitrostátní situaci a na 

dostupnosti místních údajů se proto v 

různých členských státech bude také lišit 

velikost územní jednotky. Úroveň 3 v 

klasifikaci územních statistických jednotek 

(NUTS) ve většině situací pravděpodobně 

nebude dostatečně malou územní 

(60) Širokopásmové sítě elektronických 

komunikací se stále více různí, pokud jde o 

technologii, topologii, použité médium a 

vlastnictví; regulační zásah se proto musí 

opírat o podrobné informace a prognózy 

ohledně zavádění sítí, aby byl účinný a 

dotkl se oblastí, v nichž je zapotřebí. 

Uvedené informace by měly zahrnovat 

plány týkající se jak zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou, tak i významných 

modernizací nebo rozšíření stávajících 

kovových či jiných sítí, které nemusí ve 

všech ohledech odpovídat výkonnostním 

parametrům sítí s velmi vysokou 

kapacitou, jako je zavádění technologie 

FTTC (fibre to the cabinet) ve spojení s 

aktivními technologiemi, jako je vektoring. 

Úroveň podrobností a územní granularita 

informací, které by vnitrostátní regulační 

orgány měly shromažďovat, by se měly 

řídit konkrétním cílem regulace a měly by 

být přiměřené účelům regulace, kterým 

slouží. V závislosti na potřebách regulace v 

konkrétní vnitrostátní situaci a na 

dostupnosti místních údajů se proto v 

různých členských státech bude také lišit 

velikost územní jednotky. Úroveň 3 v 

klasifikaci územních statistických jednotek 

(NUTS) ve většině situací pravděpodobně 

nebude dostatečně malou územní 
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jednotkou. Vnitrostátní regulační orgány 

by se měly řídit pokyny sdružení BEREC o 

osvědčených postupech, jak k takovému 

úkolu přistupovat, a tyto pokyny budou 

moci vycházet ze stávajících zkušeností 

vnitrostátních regulačních orgánů s 

prováděním zeměpisných průzkumů 

zavádění sítí. Vnitrostátní regulační orgány 

by měly koncovým uživatelům zpřístupnit 

nástroje, pokud jde o kvalitu služeb, aby 

zlepšily jejich informovanost o dostupných 

službách připojení. 

jednotkou. Vnitrostátní regulační orgány 

by se měly řídit pokyny sdružení BEREC o 

osvědčených postupech, jak k takovému 

úkolu přistupovat, a tyto pokyny budou 

moci vycházet ze stávajících zkušeností 

vnitrostátních regulačních orgánů s 

prováděním zeměpisných průzkumů 

zavádění sítí. Vnitrostátní regulační orgány 

by měly koncovým uživatelům zpřístupnit 

nástroje, pokud jde o kvalitu služeb, aby 

zlepšily jejich informovanost o dostupných 

službách připojení. Při shromažďování 

těchto informací se vnitrostátní regulační 

orgány, jakož i další příslušné orgány a 

sdružení BEREC, řídí zásadou 

proporcionality. Je třeba dbát zejména na 

to, aby podniky zajišťující sítě a 

poskytující služby elektronických 

komunikací, přiřazená zařízení nebo 

doplňkové služby nebyly 

shromažďováním těchto informací 

znevýhodněny v hospodářské soutěži. 

Or. de 

Odůvodnění 

Shromažďování požadovaných informací nesmí podniky znevýhodňovat v jejich činnosti 

v oblasti hospodářské soutěže. Je bezpodmínečně nutné, aby shromažďování informací 

nevytvářelo neúměrně vysokou administrativní a byrokratickou zátěž. 

 

Pozměňovací návrh   196 

Eva Kaili 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 60 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(60) Širokopásmové sítě elektronických 

komunikací se stále více různí, pokud jde o 

technologii, topologii, použité médium a 

vlastnictví; regulační zásah se proto musí 

opírat o podrobné informace a prognózy 

ohledně zavádění sítí, aby byl účinný a 

dotkl se oblastí, v nichž je zapotřebí. 

(60) Širokopásmové sítě elektronických 

komunikací se stále více různí, pokud jde o 

technologii, topologii, použité médium a 

vlastnictví; regulační zásah se proto musí 

opírat o podrobné informace a prognózy 

ohledně zavádění sítí, aby byl účinný a 

dotkl se oblastí, v nichž je zapotřebí. Tyto 
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Uvedené informace by měly zahrnovat 

plány týkající se jak zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou, tak i významných 

modernizací nebo rozšíření stávajících 

kovových či jiných sítí, které nemusí ve 

všech ohledech odpovídat výkonnostním 

parametrům sítí s velmi vysokou 

kapacitou, jako je zavádění technologie 

FTTC (fibre to the cabinet) ve spojení s 

aktivními technologiemi, jako je vektoring. 

Úroveň podrobností a územní granularita 

informací, které by vnitrostátní regulační 

orgány měly shromažďovat, by se měly 

řídit konkrétním cílem regulace a měly by 

být přiměřené účelům regulace, kterým 

slouží. V závislosti na potřebách regulace v 

konkrétní vnitrostátní situaci a na 

dostupnosti místních údajů se proto v 

různých členských státech bude také lišit 

velikost územní jednotky. Úroveň 3 v 

klasifikaci územních statistických jednotek 

(NUTS) ve většině situací pravděpodobně 

nebude dostatečně malou územní 

jednotkou. Vnitrostátní regulační orgány 

by se měly řídit pokyny sdružení BEREC o 

osvědčených postupech, jak k takovému 

úkolu přistupovat, a tyto pokyny budou 

moci vycházet ze stávajících zkušeností 

vnitrostátních regulačních orgánů s 

prováděním zeměpisných průzkumů 

zavádění sítí. Vnitrostátní regulační orgány 

by měly koncovým uživatelům zpřístupnit 

nástroje, pokud jde o kvalitu služeb, aby 

zlepšily jejich informovanost o dostupných 

službách připojení. 

informace jsou důležité pro podporu 

investic, zvyšování připojení v celé EU, 

přehled zúčastněných místních orgánů a 

informování evropských občanů o 

možnostech jejich budoucího připojení. 

Uvedené informace by měly zahrnovat 

plány týkající se jak zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou, tak i významných 

modernizací nebo rozšíření stávajících 

kovových či jiných sítí, které nemusí ve 

všech ohledech odpovídat výkonnostním 

parametrům sítí s velmi vysokou 

kapacitou, jako je zavádění technologie 

FTTC (fibre to the cabinet) ve spojení s 

aktivními technologiemi, jako je vektoring. 

Úroveň podrobností a územní granularita 

informací, které by vnitrostátní regulační 

orgány měly shromažďovat, by se měly 

řídit konkrétním cílem regulace a měly by 

být přiměřené účelům regulace, kterým 

slouží. V závislosti na potřebách regulace v 

konkrétní vnitrostátní situaci a na 

dostupnosti místních údajů se proto v 

různých členských státech bude také lišit 

velikost územní jednotky. Úroveň 3 v 

klasifikaci územních statistických jednotek 

(NUTS) ve většině situací pravděpodobně 

nebude dostatečně malou územní 

jednotkou. Vnitrostátní regulační orgány 

by se měly řídit pokyny sdružení BEREC o 

osvědčených postupech, jak k takovému 

úkolu přistupovat, a tyto pokyny budou 

moci vycházet ze stávajících zkušeností 

vnitrostátních regulačních orgánů s 

prováděním zeměpisných průzkumů 

zavádění sítí. Vnitrostátní regulační orgány 

by měly koncovým uživatelům zpřístupnit 

nástroje, pokud jde o kvalitu služeb, aby 

zlepšily jejich informovanost o dostupných 

službách připojení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   197 

Kathleen Van Brempt 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 60 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(60) Širokopásmové sítě elektronických 

komunikací se stále více různí, pokud jde o 

technologii, topologii, použité médium a 

vlastnictví; regulační zásah se proto musí 

opírat o podrobné informace a prognózy 

ohledně zavádění sítí, aby byl účinný a 

dotkl se oblastí, v nichž je zapotřebí. 

Uvedené informace by měly zahrnovat 

plány týkající se jak zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou, tak i významných 

modernizací nebo rozšíření stávajících 

kovových či jiných sítí, které nemusí ve 

všech ohledech odpovídat výkonnostním 

parametrům sítí s velmi vysokou 

kapacitou, jako je zavádění technologie 

FTTC (fibre to the cabinet) ve spojení s 

aktivními technologiemi, jako je vektoring. 

Úroveň podrobností a územní granularita 

informací, které by vnitrostátní regulační 

orgány měly shromažďovat, by se měly 

řídit konkrétním cílem regulace a měly by 

být přiměřené účelům regulace, kterým 

slouží. V závislosti na potřebách regulace v 

konkrétní vnitrostátní situaci a na 

dostupnosti místních údajů se proto v 

různých členských státech bude také lišit 

velikost územní jednotky. Úroveň 3 v 

klasifikaci územních statistických jednotek 

(NUTS) ve většině situací pravděpodobně 

nebude dostatečně malou územní 

jednotkou. Vnitrostátní regulační orgány 

by se měly řídit pokyny sdružení BEREC o 

osvědčených postupech, jak k takovému 

úkolu přistupovat, a tyto pokyny budou 

moci vycházet ze stávajících zkušeností 

vnitrostátních regulačních orgánů s 

prováděním zeměpisných průzkumů 

zavádění sítí. Vnitrostátní regulační orgány 

by měly koncovým uživatelům zpřístupnit 

nástroje, pokud jde o kvalitu služeb, aby 

zlepšily jejich informovanost o dostupných 

službách připojení. 

(60) Širokopásmové sítě elektronických 

komunikací se stále více různí, pokud jde o 

technologii, topologii, použité médium a 

vlastnictví; regulační zásah se proto musí 

opírat o podrobné informace a prognózy 

ohledně zavádění sítí, aby byl účinný a 

dotkl se oblastí, v nichž je zapotřebí. 

Uvedené informace by měly zahrnovat 

plány týkající se jak zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou, tak i významných 

modernizací nebo rozšíření stávajících 

kovových či jiných sítí, které nemusí ve 

všech ohledech odpovídat výkonnostním 

parametrům sítí s velmi vysokou 

kapacitou, jako je zavádění technologie 

FTTC (fibre to the cabinet) ve spojení s 

aktivními technologiemi, jako je vektoring. 

Úroveň podrobností a územní granularita 

informací, které by vnitrostátní regulační 

orgány měly shromažďovat, by se měly 

řídit konkrétním cílem regulace a měly by 

být přiměřené účelům regulace, kterým 

slouží. V závislosti na potřebách regulace v 

konkrétní vnitrostátní situaci a na 

dostupnosti místních údajů se proto v 

různých členských státech bude také lišit 

velikost územní jednotky. Úroveň 3 v 

klasifikaci územních statistických jednotek 

(NUTS) ve většině situací pravděpodobně 

nebude dostatečně malou územní 

jednotkou. Vnitrostátní regulační orgány 

by se měly řídit pokyny sdružení BEREC o 

osvědčených postupech, jak k takovému 

úkolu přistupovat, a tyto pokyny budou 

moci vycházet ze stávajících zkušeností 

vnitrostátních regulačních orgánů s 

prováděním zeměpisných průzkumů 

zavádění sítí. Vnitrostátní regulační 

orgány by při zacházení s těmito údaji 

měly zachovávat náležitou míru 

důvěrnosti, aby byly chráněny citlivé 

obchodní informace a investiční postavení 

různých účastníků trhu. Vnitrostátní 
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regulační orgány by měly koncovým 

uživatelům zpřístupnit nástroje, pokud jde 

o kvalitu služeb, aby zlepšily jejich 

informovanost o dostupných službách 

připojení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   198 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 60 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(60) Širokopásmové sítě elektronických 

komunikací se stále více různí, pokud jde o 

technologii, topologii, použité médium a 

vlastnictví; regulační zásah se proto musí 

opírat o podrobné informace a prognózy 

ohledně zavádění sítí, aby byl účinný a 

dotkl se oblastí, v nichž je zapotřebí. 

Uvedené informace by měly zahrnovat 

plány týkající se jak zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou, tak i významných 

modernizací nebo rozšíření stávajících 

kovových či jiných sítí, které nemusí ve 

všech ohledech odpovídat výkonnostním 

parametrům sítí s velmi vysokou 

kapacitou, jako je zavádění technologie 

FTTC (fibre to the cabinet) ve spojení s 

aktivními technologiemi, jako je vektoring. 

Úroveň podrobností a územní granularita 

informací, které by vnitrostátní regulační 

orgány měly shromažďovat, by se měly 

řídit konkrétním cílem regulace a měly by 

být přiměřené účelům regulace, kterým 

slouží. V závislosti na potřebách regulace v 

konkrétní vnitrostátní situaci a na 

dostupnosti místních údajů se proto v 

různých členských státech bude také lišit 

velikost územní jednotky. Úroveň 3 v 

klasifikaci územních statistických jednotek 

(NUTS) ve většině situací pravděpodobně 

(60) Širokopásmové sítě elektronických 

komunikací se stále více různí, pokud jde o 

technologii, topologii, použité médium a 

vlastnictví; regulační zásah se proto musí 

opírat o podrobné informace a prognózy 

ohledně zavádění sítí, aby byl účinný a 

dotkl se oblastí, v nichž je zapotřebí. Tyto 

informace jsou důležité pro podporu 

investic, zvyšování připojení v celé EU, 

přehled zúčastněných místních orgánů a 

informování evropských občanů o 

možnostech jejich budoucího připojení. 

Uvedené informace by měly zahrnovat 

plány týkající se jak zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou, tak i významných 

modernizací nebo rozšíření stávajících 

kovových či jiných sítí, které nemusí ve 

všech ohledech odpovídat výkonnostním 

parametrům sítí s velmi vysokou 

kapacitou, jako je zavádění technologie 

FTTC (fibre to the cabinet) ve spojení s 

aktivními technologiemi, jako je vektoring. 

Úroveň podrobností a územní granularita 

informací, které by vnitrostátní regulační 

orgány měly shromažďovat, by se měly 

řídit konkrétním cílem regulace a měly by 

být přiměřené účelům regulace, kterým 

slouží. V závislosti na potřebách regulace v 

konkrétní vnitrostátní situaci a na 
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nebude dostatečně malou územní 

jednotkou. Vnitrostátní regulační orgány 

by se měly řídit pokyny sdružení BEREC o 

osvědčených postupech, jak k takovému 

úkolu přistupovat, a tyto pokyny budou 

moci vycházet ze stávajících zkušeností 

vnitrostátních regulačních orgánů s 

prováděním zeměpisných průzkumů 

zavádění sítí. Vnitrostátní regulační orgány 

by měly koncovým uživatelům zpřístupnit 

nástroje, pokud jde o kvalitu služeb, aby 

zlepšily jejich informovanost o dostupných 

službách připojení. 

dostupnosti místních údajů se proto v 

různých členských státech bude také lišit 

velikost územní jednotky. Úroveň 3 v 

klasifikaci územních statistických jednotek 

(NUTS) ve většině situací pravděpodobně 

nebude dostatečně malou územní 

jednotkou. Vnitrostátní regulační orgány 

by se měly řídit pokyny sdružení BEREC o 

osvědčených postupech, jak k takovému 

úkolu přistupovat, a tyto pokyny budou 

moci vycházet ze stávajících zkušeností 

vnitrostátních regulačních orgánů s 

prováděním zeměpisných průzkumů 

zavádění sítí. Vnitrostátní regulační orgány 

by měly koncovým uživatelům zpřístupnit 

nástroje, pokud jde o kvalitu služeb, aby 

zlepšily jejich informovanost o dostupných 

službách připojení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   199 

José Blanco López 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 60 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(60) Širokopásmové sítě elektronických 

komunikací se stále více různí, pokud jde o 

technologii, topologii, použité médium a 

vlastnictví; regulační zásah se proto musí 

opírat o podrobné informace a prognózy 

ohledně zavádění sítí, aby byl účinný a 

dotkl se oblastí, v nichž je zapotřebí. 

Uvedené informace by měly zahrnovat 

plány týkající se jak zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou, tak i významných 

modernizací nebo rozšíření stávajících 

kovových či jiných sítí, které nemusí ve 

všech ohledech odpovídat výkonnostním 

parametrům sítí s velmi vysokou 

kapacitou, jako je zavádění technologie 

FTTC (fibre to the cabinet) ve spojení s 

aktivními technologiemi, jako je vektoring. 

(60) Širokopásmové sítě elektronických 

komunikací se stále více různí, pokud jde o 

technologii, topologii, použité médium a 

vlastnictví; regulační zásah se proto musí 

opírat o podrobné informace a prognózy 

ohledně zavádění sítí, aby byl účinný a 

dotkl se oblastí, v nichž je zapotřebí. Tyto 

informace jsou důležité pro podporu 

investic, zvyšování připojení v celé EU, 

přehled zúčastněných místních orgánů a 

informování evropských občanů o 

možnostech jejich budoucího připojení. 

Uvedené informace by měly zahrnovat 

plány týkající se jak zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou, tak i významných 

modernizací nebo rozšíření stávajících 

kovových či jiných sítí, které nemusí ve 
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Úroveň podrobností a územní granularita 

informací, které by vnitrostátní regulační 

orgány měly shromažďovat, by se měly 

řídit konkrétním cílem regulace a měly by 

být přiměřené účelům regulace, kterým 

slouží. V závislosti na potřebách regulace v 

konkrétní vnitrostátní situaci a na 

dostupnosti místních údajů se proto v 

různých členských státech bude také lišit 

velikost územní jednotky. Úroveň 3 v 

klasifikaci územních statistických jednotek 

(NUTS) ve většině situací pravděpodobně 

nebude dostatečně malou územní 

jednotkou. Vnitrostátní regulační orgány 

by se měly řídit pokyny sdružení BEREC o 

osvědčených postupech, jak k takovému 

úkolu přistupovat, a tyto pokyny budou 

moci vycházet ze stávajících zkušeností 

vnitrostátních regulačních orgánů s 

prováděním zeměpisných průzkumů 

zavádění sítí. Vnitrostátní regulační orgány 

by měly koncovým uživatelům zpřístupnit 

nástroje, pokud jde o kvalitu služeb, aby 

zlepšily jejich informovanost o dostupných 

službách připojení. 

všech ohledech odpovídat výkonnostním 

parametrům sítí s velmi vysokou 

kapacitou, jako je zavádění technologie 

FTTC (fibre to the cabinet) ve spojení s 

aktivními technologiemi, jako je vektoring. 

Úroveň podrobností a územní granularita 

informací, které by vnitrostátní regulační 

orgány měly shromažďovat, by se měly 

řídit konkrétním cílem regulace a měly by 

být přiměřené účelům regulace, kterým 

slouží. V závislosti na potřebách regulace v 

konkrétní vnitrostátní situaci a na 

dostupnosti místních údajů se proto v 

různých členských státech bude také lišit 

velikost územní jednotky. Úroveň 3 v 

klasifikaci územních statistických jednotek 

(NUTS) ve většině situací pravděpodobně 

nebude dostatečně malou územní 

jednotkou. Vnitrostátní regulační orgány 

by se měly řídit pokyny sdružení BEREC o 

osvědčených postupech, jak k takovému 

úkolu přistupovat, a tyto pokyny budou 

moci vycházet ze stávajících zkušeností 

vnitrostátních regulačních orgánů s 

prováděním zeměpisných průzkumů 

zavádění sítí. Vnitrostátní regulační orgány 

by měly koncovým uživatelům zpřístupnit 

nástroje, pokud jde o kvalitu služeb, aby 

zlepšily jejich informovanost o dostupných 

službách připojení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   200 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 60 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(60) Širokopásmové sítě elektronických 

komunikací se stále více různí, pokud jde o 

technologii, topologii, použité médium a 

vlastnictví; regulační zásah se proto musí 

opírat o podrobné informace a prognózy 

(60) Širokopásmové sítě elektronických 

komunikací se stále více různí, pokud jde o 

technologii, topologii, použité médium a 

vlastnictví; regulační zásah se proto musí 

opírat o podrobné informace ohledně 
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ohledně zavádění sítí, aby byl účinný a 

dotkl se oblastí, v nichž je zapotřebí. 

Uvedené informace by měly zahrnovat 

plány týkající se jak zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou, tak i významných 

modernizací nebo rozšíření stávajících 

kovových či jiných sítí, které nemusí ve 

všech ohledech odpovídat výkonnostním 

parametrům sítí s velmi vysokou 

kapacitou, jako je zavádění technologie 

FTTC (fibre to the cabinet) ve spojení s 

aktivními technologiemi, jako je 

vektoring. Úroveň podrobností a územní 

granularita informací, které by vnitrostátní 

regulační orgány měly shromažďovat, by 

se měly řídit konkrétním cílem regulace a 

měly by být přiměřené účelům regulace, 

kterým slouží. V závislosti na potřebách 

regulace v konkrétní vnitrostátní situaci a 

na dostupnosti místních údajů se proto v 

různých členských státech bude také lišit 

velikost územní jednotky. Úroveň 3 v 

klasifikaci územních statistických jednotek 

(NUTS) ve většině situací pravděpodobně 

nebude dostatečně malou územní 

jednotkou. Vnitrostátní regulační orgány 

by se měly řídit pokyny sdružení BEREC o 

osvědčených postupech, jak k takovému 

úkolu přistupovat, a tyto pokyny budou 

moci vycházet ze stávajících zkušeností 

vnitrostátních regulačních orgánů s 

prováděním zeměpisných průzkumů 

zavádění sítí. Vnitrostátní regulační orgány 

by měly koncovým uživatelům zpřístupnit 

nástroje, pokud jde o kvalitu služeb, aby 

zlepšily jejich informovanost o dostupných 

službách připojení. 

zavádění sítí, aby byl účinný a dotkl se 

oblastí, v nichž je zapotřebí. Uvedené 

informace by měly zahrnovat plány týkající 

se jak zavádění sítí s velmi vysokou 

kapacitou, tak i významných modernizací 

nebo rozšíření stávajících kovových sítí. 

Úroveň podrobností a územní granularita 

informací, které by vnitrostátní regulační 

orgány měly shromažďovat, by se měly 

řídit konkrétním cílem regulace a měly by 

být přiměřené účelům regulace, kterým 

slouží. V závislosti na potřebách regulace v 

konkrétní vnitrostátní situaci a na 

dostupnosti místních údajů se proto v 

různých členských státech bude také lišit 

velikost územní jednotky. Úroveň 3 v 

klasifikaci územních statistických jednotek 

(NUTS) ve většině situací pravděpodobně 

nebude dostatečně malou územní 

jednotkou. Vnitrostátní regulační orgány 

by se měly řídit pokyny sdružení BEREC o 

osvědčených postupech, jak k takovému 

úkolu přistupovat, a tyto pokyny budou 

moci vycházet ze stávajících zkušeností 

vnitrostátních regulačních orgánů s 

prováděním zeměpisných průzkumů 

zavádění sítí. Vnitrostátní regulační orgány 

by měly koncovým uživatelům zpřístupnit 

nástroje, pokud jde o kvalitu služeb, aby 

zlepšily jejich informovanost o dostupných 

službách připojení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   201 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 60 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(60) Širokopásmové sítě elektronických 

komunikací se stále více různí, pokud jde o 

technologii, topologii, použité médium a 

vlastnictví; regulační zásah se proto musí 

opírat o podrobné informace a prognózy 

ohledně zavádění sítí, aby byl účinný a 

dotkl se oblastí, v nichž je zapotřebí. 

Uvedené informace by měly zahrnovat 

plány týkající se jak zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou, tak i významných 

modernizací nebo rozšíření stávajících 

kovových či jiných sítí, které nemusí ve 

všech ohledech odpovídat výkonnostním 

parametrům sítí s velmi vysokou 

kapacitou, jako je zavádění technologie 

FTTC (fibre to the cabinet) ve spojení s 

aktivními technologiemi, jako je vektoring. 

Úroveň podrobností a územní granularita 

informací, které by vnitrostátní regulační 

orgány měly shromažďovat, by se měly 

řídit konkrétním cílem regulace a měly by 

být přiměřené účelům regulace, kterým 

slouží. V závislosti na potřebách regulace v 

konkrétní vnitrostátní situaci a na 

dostupnosti místních údajů se proto v 

různých členských státech bude také lišit 

velikost územní jednotky. Úroveň 3 v 

klasifikaci územních statistických jednotek 

(NUTS) ve většině situací pravděpodobně 

nebude dostatečně malou územní 

jednotkou. Vnitrostátní regulační orgány 

by se měly řídit pokyny sdružení BEREC o 

osvědčených postupech, jak k takovému 

úkolu přistupovat, a tyto pokyny budou 

moci vycházet ze stávajících zkušeností 

vnitrostátních regulačních orgánů s 

prováděním zeměpisných průzkumů 

zavádění sítí. Vnitrostátní regulační orgány 

by měly koncovým uživatelům zpřístupnit 

nástroje, pokud jde o kvalitu služeb, aby 

zlepšily jejich informovanost o dostupných 

službách připojení. 

(60) Širokopásmové sítě elektronických 

komunikací se stále více různí, pokud jde o 

technologii, topologii, použité médium a 

vlastnictví; regulační zásah se proto musí 

opírat o podrobné informace a prognózy 

ohledně zavádění sítí, aby byl účinný a 

dotkl se oblastí, v nichž je zapotřebí. 

Uvedené informace by měly zahrnovat 

plány týkající se jak zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou, tak i významných 

modernizací nebo rozšíření stávajících 

kovových či jiných sítí, které nemusí ve 

všech ohledech odpovídat výkonnostním 

parametrům sítí s velmi vysokou 

kapacitou, jako je zavádění technologie 

FTTC (fibre to the cabinet) ve spojení s 

aktivními technologiemi, jako je vektoring. 

Úroveň podrobností a územní granularita 

informací, které by vnitrostátní regulační 

orgány měly shromažďovat, by se měly 

řídit konkrétním cílem regulace a měly by 

být přiměřené účelům regulace, kterým 

slouží. V závislosti na potřebách regulace v 

konkrétní vnitrostátní situaci a na 

dostupnosti místních údajů se proto v 

různých členských státech bude také lišit 

velikost územní jednotky. Úroveň 3 v 

klasifikaci územních statistických jednotek 

(NUTS) ve většině situací pravděpodobně 

nebude dostatečně malou územní 

jednotkou. Vnitrostátní regulační orgány 

by se měly řídit pokyny sdružení BEREC o 

osvědčených postupech, jak k takovému 

úkolu přistupovat, a tyto pokyny budou 

moci vycházet ze stávajících zkušeností 

vnitrostátních regulačních orgánů s 

prováděním zeměpisných průzkumů 

zavádění sítí. Aniž jsou dotčeny požadavky 

týkající se důvěrnosti a ochrana 

obchodních tajemství, vnitrostátní 

regulační orgány by tyto průzkumy měly 

zpřístupnit v otevřeném datovém formátu 

a bez omezení týkajících se jejich dalšího 

užití a měly by koncovým uživatelům 

zpřístupnit nástroje, pokud jde o kvalitu 

služeb, aby zlepšily jejich informovanost o 
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dostupných službách připojení. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   202 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 61 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(61) V případě konkrétních a dobře 

vymezených oblastí digitálního vyloučení 

by vnitrostátní regulační orgány měly mít 

možnost uspořádat výzvu k vyjádření 

zájmu s cílem určit podniky ochotné 

investovat do sítí s velmi vysokou 

kapacitou. V zájmu předvídatelnosti 

investičních podmínek by vnitrostátní 

regulační orgány měly mít možnost s 

podniky, které vyjádří zájem na zavádění 

sítí s velmi vysokou kapacitou, sdílet 

informace o tom, zda se v dotčené oblasti 

provádí nebo plánují jiné typy 

modernizací sítí, též s rychlostí stahování 

dat nižší než 100 Mb/s. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   203 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 61 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(61) V případě konkrétních a dobře 

vymezených oblastí digitálního vyloučení 

(61) V případě konkrétních a dobře 

vymezených oblastí digitálního vyloučení 
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by vnitrostátní regulační orgány měly mít 

možnost uspořádat výzvu k vyjádření 

zájmu s cílem určit podniky ochotné 

investovat do sítí s velmi vysokou 

kapacitou. V zájmu předvídatelnosti 

investičních podmínek by vnitrostátní 

regulační orgány měly mít možnost s 

podniky, které vyjádří zájem na zavádění 

sítí s velmi vysokou kapacitou, sdílet 

informace o tom, zda se v dotčené oblasti 

provádí nebo plánují jiné typy modernizací 

sítí, též s rychlostí stahování dat nižší než 

100 Mb/s. 

by vnitrostátní regulační orgány měly mít 

možnost uspořádat výzvu k vyjádření 

zájmu s cílem určit podniky ochotné 

investovat do sítí s velmi vysokou 

kapacitou. V zájmu předvídatelnosti 

investičních podmínek by vnitrostátní 

regulační orgány měly mít možnost s 

podniky, které vyjádří zájem na zavádění 

sítí s velmi vysokou kapacitou, sdílet 

informace o tom, zda se v dotčené oblasti 

provádí nebo plánují jiné typy modernizací 

sítí, též s rychlostí stahování dat nižší než 

100 Mb/s. Vzhledem k vysokému 

potenciálu družicových technologií, které 

umožňují poskytovat nákladově účinným 

způsobem připojení v oblastech 

digitálního vyloučení, by vnitrostátní 

regulační orgány měly o těchto výzvách 

informovat i provozovatele družic a 

podpořit tak využití technologií, které jsou 

s ohledem na regionální specifika 

nejvhodnější. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   204 

Eva Kaili 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 61 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(61) V případě konkrétních a dobře 

vymezených oblastí digitálního vyloučení 

by vnitrostátní regulační orgány měly mít 

možnost uspořádat výzvu k vyjádření 

zájmu s cílem určit podniky ochotné 

investovat do sítí s velmi vysokou 

kapacitou. V zájmu předvídatelnosti 

investičních podmínek by vnitrostátní 

regulační orgány měly mít možnost s 

podniky, které vyjádří zájem na zavádění 

sítí s velmi vysokou kapacitou, sdílet 

informace o tom, zda se v dotčené oblasti 

provádí nebo plánují jiné typy modernizací 

(61) Překlenutí digitální propasti 

v Evropě je zásadním předpokladem pro 

vytvoření gigabitové společnosti, ve které 

budou mít všichni Evropané přístup 

k internetu a k digitálním službám. Za 

tímto účelem by v případě konkrétních a 

dobře vymezených oblastí digitálního 

vyloučení měly mít vnitrostátní regulační 

orgány možnost uspořádat výzvu k 

vyjádření zájmu s cílem určit podniky 

ochotné investovat do sítí s velmi vysokou 

kapacitou. V zájmu předvídatelnosti 

investičních podmínek by vnitrostátní 
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sítí, též s rychlostí stahování dat nižší než 

100 Mb/s. 

regulační orgány měly mít možnost s 

podniky, které vyjádří zájem na zavádění 

sítí s velmi vysokou kapacitou, sdílet 

informace o tom, zda se v dotčené oblasti 

provádí nebo plánují jiné typy modernizací 

sítí, též s rychlostí stahování dat nižší než 

100 Mb/s. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   205 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 61 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(61) V případě konkrétních a dobře 

vymezených oblastí digitálního vyloučení 

by vnitrostátní regulační orgány měly mít 

možnost uspořádat výzvu k vyjádření 

zájmu s cílem určit podniky ochotné 

investovat do sítí s velmi vysokou 

kapacitou. V zájmu předvídatelnosti 

investičních podmínek by vnitrostátní 

regulační orgány měly mít možnost s 

podniky, které vyjádří zájem na zavádění 

sítí s velmi vysokou kapacitou, sdílet 

informace o tom, zda se v dotčené oblasti 

provádí nebo plánují jiné typy modernizací 

sítí, též s rychlostí stahování dat nižší než 

100 Mb/s. 

(61) Překlenutí digitální propasti 

v Evropě je zásadním předpokladem pro 

vytvoření gigabitové společnosti, ve které 

budou mít všichni Evropané přístup 

k internetu a k digitálním službám. Za 

tímto účelem by v případě konkrétních a 

dobře vymezených oblastí digitálního 

vyloučení měly mít vnitrostátní regulační 

orgány možnost uspořádat výzvu k 

vyjádření zájmu s cílem určit podniky 

ochotné investovat do sítí s velmi vysokou 

kapacitou. V zájmu předvídatelnosti 

investičních podmínek by vnitrostátní 

regulační orgány měly mít možnost s 

podniky, které vyjádří zájem na zavádění 

sítí s velmi vysokou kapacitou, sdílet 

informace o tom, zda se v dotčené oblasti 

provádí nebo plánují jiné typy modernizací 

sítí, též s rychlostí stahování dat nižší než 

100 Mb/s. 

Or. en 

Odůvodnění 

Gigabitovou společnost lze vytvořit pouze tehdy, když všichni Evropané budou mít přístup 

k cenově dostupnému internetu. 
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Pozměňovací návrh   206 

José Blanco López 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 61 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(61) V případě konkrétních a dobře 

vymezených oblastí digitálního vyloučení 

by vnitrostátní regulační orgány měly mít 

možnost uspořádat výzvu k vyjádření 

zájmu s cílem určit podniky ochotné 

investovat do sítí s velmi vysokou 

kapacitou. V zájmu předvídatelnosti 

investičních podmínek by vnitrostátní 

regulační orgány měly mít možnost s 

podniky, které vyjádří zájem na zavádění 

sítí s velmi vysokou kapacitou, sdílet 

informace o tom, zda se v dotčené oblasti 

provádí nebo plánují jiné typy modernizací 

sítí, též s rychlostí stahování dat nižší než 

100 Mb/s. 

(61) Překlenutí digitální propasti 

v Evropě je zásadním předpokladem pro 

vytvoření gigabitové společnosti, ve které 

budou mít všichni Evropané přístup 

k internetu a k digitálním službám. Za 

tímto účelem by v případě konkrétních a 

dobře vymezených oblastí digitálního 

vyloučení měly mít vnitrostátní regulační 

orgány možnost uspořádat výzvu k 

vyjádření zájmu s cílem určit podniky 

ochotné investovat do sítí s velmi vysokou 

kapacitou. V zájmu předvídatelnosti 

investičních podmínek by vnitrostátní 

regulační orgány měly mít možnost s 

podniky, které vyjádří zájem na zavádění 

sítí s velmi vysokou kapacitou, sdílet 

informace o tom, zda se v dotčené oblasti 

provádí nebo plánují jiné typy modernizací 

sítí, též s rychlostí stahování dat nižší než 

100 Mb/s. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   207 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 61 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(61) V případě konkrétních a dobře 

vymezených oblastí digitálního vyloučení 

by vnitrostátní regulační orgány měly mít 

možnost uspořádat výzvu k vyjádření 

zájmu s cílem určit podniky ochotné 

(61) V případě konkrétních a dobře 

vymezených oblastí digitálního vyloučení 

by vnitrostátní regulační orgány měly mít 

možnost uspořádat výzvu k vyjádření 

zájmu s cílem určit podniky ochotné 
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investovat do sítí s velmi vysokou 

kapacitou. V zájmu předvídatelnosti 

investičních podmínek by vnitrostátní 

regulační orgány měly mít možnost s 

podniky, které vyjádří zájem na zavádění 

sítí s velmi vysokou kapacitou, sdílet 

informace o tom, zda se v dotčené oblasti 

provádí nebo plánují jiné typy modernizací 

sítí, též s rychlostí stahování dat nižší než 

100 Mb/s. 

investovat do sítí s velmi vysokou 

kapacitou. V zájmu předvídatelnosti 

investičních podmínek a s ohledem na 

pokrok technologických inovací by 

vnitrostátní regulační orgány měly mít 

možnost s podniky, které vyjádří zájem na 

zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, 

sdílet informace o tom, zda se v dotčené 

oblasti provádí nebo plánují jiné typy 

modernizací sítí, též s rychlostí stahování 

dat nižší než 100 Mb/s. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   208 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 61 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (61a) V méně rozvinutých oblastech by 

vnitrostátní regulační orgány měly mít 

možnost uspořádat výzvu k vyjádření 

zájmu s cílem určit podniky ochotné 

investovat do sítí s velmi vysokou 

kapacitou, které by do roku 2020 byly 

schopny poskytovat rychlost stahování dat 

v rozmezí 30–100 Mb/s. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   209 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 66 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(66) Jedním z důležitých úkolů BEREC 

je vydávat stanoviska k případným 

přeshraničním sporům. Vnitrostátní 

(66) Jedním z důležitých úkolů BEREC 

je vydávat rozhodnutí v případných 

přeshraničních sporech. Vnitrostátní 
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regulační orgány by proto měly v těchto 

případech plně zohledňovat případné 

stanovisko BEREC ve svých opatřeních, 

kterými ukládají povinnost určitému 

podniku nebo jiným způsobem spor řeší. 

regulační orgány by proto měly v těchto 

případech plně vykonávat rozhodnutí 

BEREC ve svých opatřeních, kterými 

ukládají povinnost určitému podniku nebo 

jiným způsobem spor řeší. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   210 

Michał Boni 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 84 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(84) Vnitrostátní regulační orgány by na 

základě svých celkových odborných 

ekonomických znalostí a znalosti trhu, na 

základě objektivní a technické povahy 

svého hodnocení a s cílem zajistit 

soudržnost se svými ostatními úkoly v 

rámci regulace trhu měly určit prvky 

výběrových řízení a podmínky spojené s 

právy na užívání spektra, které mají 

největší dopad na podmínky na trhu a 

situaci v oblasti hospodářské soutěže, 

včetně podmínek pro vstup na trh a 

rozšiřování. To zahrnuje například 

parametry pro ekonomické oceňování 

spektra v souladu s touto směrnicí, 

specifikaci regulačních opatření a opatření 

formujících trh, jako je uplatňování limitů 

na využívání spektra nebo rezervace 

spektra nebo uložení povinností 

velkoobchodního přístupu, či prostředky 

pro stanovení podmínek pokrytí spojených 

s právy na užívání. K jednotnějšímu 

používání a vymezení takových prvků by 

přispěl koordinační mechanismus, v jehož 

rámci by BEREC, Komise a vnitrostátní 

(84) Vnitrostátní regulační orgány by na 

základě svých celkových odborných 

ekonomických znalostí a znalosti trhu, na 

základě objektivní a technické povahy 

svého hodnocení a s cílem zajistit 

soudržnost se svými ostatními úkoly v 

rámci regulace trhu měly určit prvky 

výběrových řízení a podmínky spojené s 

právy na užívání spektra, které mají 

největší dopad na podmínky na trhu a 

situaci v oblasti hospodářské soutěže, 

včetně podmínek pro vstup na trh a 

rozšiřování. To zahrnuje například 

parametry pro ekonomické oceňování 

spektra v souladu s touto směrnicí, 

specifikaci regulačních opatření a opatření 

formujících trh, jako je uplatňování limitů 

na využívání spektra nebo rezervace 

spektra nebo uložení povinností 

velkoobchodního přístupu, či prostředky 

pro stanovení podmínek pokrytí spojených 

s právy na užívání. K jednotnějšímu 

používání a vymezení takových prvků by 

přispěl koordinační mechanismus, v jehož 

rámci by BEREC, Komise a vnitrostátní 
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regulační orgány ostatních členských států 

souběžně s vnitrostátní veřejnou konzultací 

přezkoumávaly návrhy opatření před 

udělením práv na užívání daným členským 

státem. Opatření stanovené vnitrostátním 

regulačním orgánem může být pouze částí 

širšího vnitrostátního opatření, které může 

šířeji upravovat udělování, prodej a 

pronájem, dobu trvání, obnovování nebo 

změny práv na užívání rádiového spektra, 

jakož i výběrové řízení nebo podmínky 

spojené s právy na užívání. Při oznamování 

návrhu opatření proto mohou vnitrostátní 

regulační orgány poskytnout informace o 

jiných návrzích vnitrostátních opatření 

souvisejících s příslušným výběrovým 

řízením, jimiž se omezují práva na užívání 

rádiového spektra a na něž se nevztahuje 

mechanismus vzájemného hodnocení. 

regulační orgány ostatních členských států 

souběžně s vnitrostátní veřejnou konzultací 

přezkoumávaly návrhy opatření před 

udělením práv na užívání daným členským 

státem. Důležité je rovněž to, aby se 

vnitrostátní regulační orgán mohl ještě 

předtím, než vypracuje vnitrostátní 

politiku rádiového spektra v oblasti 

udělování licencí na jeho užívání, odvolat 

na soubor společných zásad přidělování 

spektra v EU. Za vypracování a 

aktualizování těchto pokynů bude 

odpovědné sdružení BEREC, jakmile to 

bude po přijetí kodexu reálně možné. 

Členské státy by se měly pokyny sdružení 

BEREC co nejdůsledněji řídit. Opatření 

stanovené vnitrostátním regulačním 

orgánem může být pouze částí širšího 

vnitrostátního opatření, které může šířeji 

upravovat udělování, prodej a pronájem, 

dobu trvání, obnovování nebo změny práv 

na užívání rádiového spektra, jakož i 

výběrové řízení nebo podmínky spojené s 

právy na užívání. Při oznamování návrhu 

opatření proto mohou vnitrostátní regulační 

orgány poskytnout informace o jiných 

návrzích vnitrostátních opatření 

souvisejících s příslušným výběrovým 

řízením, jimiž se omezují práva na užívání 

rádiového spektra a na něž se nevztahuje 

mechanismus vzájemného hodnocení. 

Or. en 

Odůvodnění 

Správa spektra má podle záměru Komise zůstat převážně v pravomoci členských států. Je 

nicméně pravděpodobné, že dokud nebude politika spektra uplatňována jednotným způsobem, 

budou evropské trhy i nadále rozděleny hranicemi členských států. Proces vzájemného 

hodnocení povede sice ex post k určité koordinaci členských států, nebude však předvídatelný 

a oddálí o několik let zavedení opatření pro koordinaci postupu vnitrostátních regulačních 

orgánů, a tedy i členských států. 

 

Pozměňovací návrh   211 

Kaja Kallas 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 86 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(86) Členské státy by měly být vybízeny, 

aby jako možnost při udělování práv na 

užívání v případech, kdy očekávané 

užívání zahrnuje přeshraniční situace, 

zvážily společná oprávnění. 

(86) Členské státy by měly mít 

povinnost, aby jako možnost při udělování 

práv na užívání v případech, kdy 

očekávané užívání zahrnuje přeshraniční 

situace, zvážily společná oprávnění, 

přičemž existuje významné riziko 

přeshraniční škodlivé interference. Měly 

by být rovněž vybízeny k tomu, aby 

takováto společná oprávnění zvažovaly 

zejména na žádost účastníků trhu, kteří 

doloží přeshraniční poptávku po 

poskytování celoevropských služeb. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   212 

Michał Boni 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 86 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(86) Členské státy by měly být 

vybízeny, aby jako možnost při udělování 

práv na užívání v případech, kdy 

očekávané užívání zahrnuje přeshraniční 

situace, zvážily společná oprávnění. 

(86) Členské státy by měly být 

vybízeny, aby jako možnost při udělování 

práv na užívání v případech, kdy 

očekávané užívání zahrnuje přeshraniční 

situace, zvážily společná oprávnění. 

Členské státy by měly mít rovněž možnost 

svěřit odpovědnost za provádění 

výběrového řízení sdružení BEREC, 

Skupině pro politiku rádiového spektra 

(RSPG) nebo Komisi. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Zavedení jednotného licenčního řízení usnadní vznik celoevropské licenční politiky. Členské 

státy si v tomto procesu sice ponechají významnou úlohu, měly by však mít zároveň možnost 

svěřit odpovědnost za provádění výběrového řízení Komisi nebo sdružení BEREC a Skupině 

pro politiku rádiového spektra (RSPG). 

 

Pozměňovací návrh   213 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 91 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (91a) Poskytovatelé veřejných 

komunikačních sítí nebo veřejně 

dostupných služeb elektronických 

komunikací by měli koncové uživatele 

informovat o opatřeních, která mohou 

přijmout, aby chránili bezpečnost jejich 

sdělení, např. použitím zvláštního druhu 

softwaru nebo šifrovací techniky. 

Požadavek informovat koncové uživatele o 

konkrétních bezpečnostních rizicích by 

poskytovatele služeb neměl zbavovat 

povinnosti přijmout na své vlastní náklady 

přiměřená a okamžitá opatření k 

odstranění jakéhokoli nového 

nepředvídaného bezpečnostního rizika a 

obnovit běžnou úroveň bezpečnosti služby. 

Informace o bezpečnostních rizicích by 

měly být účastníkovi poskytovány zdarma. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   214 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 91 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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 (91a) Za účelem zajištění bezpečnosti a 

integrity sítí a služeb by se mělo 

podporovat a v nezbytných případech 

nařídit používání šifrování mezi 

koncovými body podle zásad ochrany 

údajů a ochrany soukromí již ve fázi 

návrhu. Členské státy by především 

neměly ukládat žádnou povinnost 

poskytovatelům šifrování, poskytovatelům 

komunikačních služeb ani jiným 

organizacím (na všech úrovních 

dodavatelského řetězce), která by mohla 

mít za následek oslabení bezpečnosti 

jejich sítí a služeb, například umožnění 

nebo ulehčení využívání tzv. zadních 

vrátek. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   215 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 93 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(93) V případech, kdy poskytování 

elektronických komunikací závisí na 

veřejných zdrojích, jejichž užívání je 

předmětem zvláštního oprávnění, mohou 

členské státy udělit orgánu příslušnému pro 

vydávání těchto oprávnění právo ukládat 

poplatky za účelem zajištění optimálního 

využívání těchto zdrojů v souladu postupy 

stanovenými v této směrnici. Podle 

judikatury Soudního dvora nemohou 

členské státy v souvislosti se zajišťováním 

sítí a poskytováním služeb elektronických 

komunikací vybírat jiné poplatky, než jaké 

jsou stanoveny v této směrnici. V tomto 

(93) V případech, kdy poskytování 

elektronických komunikací závisí na 

veřejných zdrojích, jejichž užívání je 

předmětem zvláštního oprávnění, mohou 

členské státy udělit orgánu příslušnému pro 

vydávání těchto oprávnění právo ukládat 

poplatky za účelem zajištění optimálního 

využívání těchto zdrojů v souladu postupy 

stanovenými v této směrnici. Takový 

způsob jejich využívání lze zajistit 

stanovením poplatků, jejichž výše bude 

odrážet hodnotu spektra při nejlepším 

způsobu jeho dalšího využívání. Podle 

judikatury Soudního dvora nemohou 
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ohledu by členské státy měly při 

stanovování těchto poplatků postupovat 

jednotně, aby v souvislosti s režimem 

obecného oprávnění nebo právy na užívání 

nevznikala podnikům zajišťujícím sítě a 

poskytujícím služby elektronických 

komunikací nadměrná finanční zátěž. 

členské státy v souvislosti se zajišťováním 

sítí a poskytováním služeb elektronických 

komunikací vybírat jiné poplatky, než jaké 

jsou stanoveny v této směrnici. V tomto 

ohledu by členské státy měly při 

stanovování těchto poplatků postupovat 

jednotně, aby v souvislosti s režimem 

obecného oprávnění nebo právy na užívání 

nevznikala podnikům zajišťujícím sítě a 

poskytujícím služby elektronických 

komunikací nadměrná finanční zátěž. 

Or. en 

Odůvodnění 

Kodex uvádí několik kritérií, jež musí být při stanovení poplatků zohledněna, neobsahuje však 

žádné pokyny, z nichž by bylo zřejmé, jaký postup stanovování poplatků za užívání spektra je 

nejvhodnější. Kodex by měl stanovit, že poplatky musí odrážet hodnotu spektra při nejlepším 

způsobu jeho dalšího využívání (tzv. oportunitní náklady). 

 

Pozměňovací návrh   216 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 95 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(95) Poplatky spojené s právy na užívání 

rádiového spektra v souladu se svou 

úlohou zajistit optimální využívání 

rádiového spektra mohou ovlivnit 

rozhodnutí o tom, zda o taková práva 

usilovat a zdroje rádiového spektra využít. 

Při stanovení vyvolávacích cen jako 

prostředku ke stanovení minimálního 

ocenění, které zajistí optimální využití, by 

proto členské státy měly zajistit, aby 

takové ceny bez ohledu na použitý typ 

výběrového řízení rovněž zohledňovaly 

dodatečné náklady spojené s plněním 

podmínek oprávnění uložených na podporu 

cílů politiky, jejichž splnění nelze rozumně 

očekávat podle běžných obchodních 

standardů, jako jsou podmínky týkající se 

(95) Poplatky spojené s právy na užívání 

rádiového spektra v souladu se svou 

úlohou zajistit optimální využívání 

rádiového spektra mohou ovlivnit 

rozhodnutí o tom, zda o taková práva 

usilovat a zdroje rádiového spektra využít. 

Při stanovení vyvolávacích cen jako 

prostředku ke stanovení minimálního 

ocenění, které zajistí optimální využití, by 

proto členské státy měly zajistit, aby 

takové ceny bez ohledu na použitý typ 

výběrového řízení zohledňovaly dodatečné 

náklady spojené s plněním podmínek 

oprávnění uložených na podporu cílů 

politiky, jejichž splnění nelze rozumně 

očekávat podle běžných obchodních 

standardů, jako jsou podmínky týkající se 
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územního pokrytí. Přitom by se měla 

rovněž zohlednit situace v oblasti 

hospodářské soutěže na dotčeném trhu. 

územního pokrytí, a aby byly s ohledem na 

tyto náklady přiměřené. Přitom by se měla 

rovněž zohlednit situace v oblasti 

hospodářské soutěže na dotčeném trhu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Výhodou takto jasně formulovaných pokynů by bylo snížení cenových rozdílů mezi 

jednotlivými členskými státy. 

 

Pozměňovací návrh   217 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 103 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(103) Zajištění všudypřítomné 

konektivity v každém členském státě je 

zásadní pro hospodářský a sociální rozvoj, 

účast na veřejném životě a sociální a 

územní soudržnost. Vzhledem k tomu, že 

se konektivita stává nedílnou součástí 

evropské společnosti a blahobytu, mělo by 

být pokrytí v celé EU dosaženo tím, že 

členské státy stanoví pro pokrytí 

odpovídající požadavky, které by měly být 

přizpůsobeny každé oblasti a neměly by 

být nadměrně zatěžující, aby nebránily 

poskytovatelům služeb v zavádění. Míra 

pokrytí území a rovněž konektivita napříč 

členskými státy by měly být co nejvyšší a 

měly by být spolehlivé, aby podporovaly 

vnitrostátní i přeshraniční poskytování 

služeb a aplikací, jako jsou propojené 

automobily a elektronické zdravotnictví. 

Proto, aby se zvýšila jistota regulace a 

předvídatelnost investičních potřeb a aby 

se zaručila přiměřená a udržitelná 

konektivita pro všechny občany, by 

uplatňování povinností pokrytí ze strany 

příslušných orgánů mělo být koordinováno 

na úrovni Unie. S ohledem na národní 

(103) Zajištění všudypřítomné 

konektivity v každém členském státě je 

zásadní pro hospodářský a sociální rozvoj, 

účast na veřejném životě a sociální a 

územní soudržnost. Vzhledem k tomu, že 

se konektivita stává nedílnou součástí 

evropské společnosti a blahobytu, mělo by 

být pokrytí v celé EU dosaženo tím, že 

členské státy stanoví pro pokrytí 

odpovídající požadavky, které by měly být 

přizpůsobeny každé oblasti a neměly by 

být nadměrně zatěžující, aby nebránily 

poskytovatelům služeb v zavádění. Míra 

pokrytí území a rovněž konektivita napříč 

členskými státy by měly být co nejvyšší a 

měly by být spolehlivé, aby podporovaly 

vnitrostátní i přeshraniční poskytování 

služeb a aplikací, jako jsou propojené 

automobily a elektronické zdravotnictví. 

Proto, aby se zvýšila jistota regulace a 

předvídatelnost investičních potřeb a aby 

se zaručila přiměřená a udržitelná 

konektivita pro všechny občany, by 

uplatňování povinností pokrytí ze strany 

příslušných orgánů mělo být koordinováno 

na úrovni Unie. S ohledem na národní 
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specifika by tato koordinace měla být 

omezena na obecná kritéria pro vymezení a 

měření povinností pokrytí, jako je hustota 

osídlení nebo topografické a topologické 

charakteristiky. 

specifika by tato koordinace měla být 

omezena na obecná kritéria pro vymezení a 

měření povinností pokrytí, jako je hustota 

osídlení nebo topografické a topologické 

charakteristiky, přičemž by měla být 

zohledňována zásada technologické 

neutrality, aby byly vytvořeny příznivé 

podmínky pro kombinace technologií, 

které jsou pro jednotlivé regiony 

nejvhodnější. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   218 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 103 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(103) Zajištění všudypřítomné 

konektivity v každém členském státě je 

zásadní pro hospodářský a sociální rozvoj, 

účast na veřejném životě a sociální a 

územní soudržnost. Vzhledem k tomu, že 

se konektivita stává nedílnou součástí 

evropské společnosti a blahobytu, mělo by 

být pokrytí v celé EU dosaženo tím, že 

členské státy stanoví pro pokrytí 

odpovídající požadavky, které by měly být 

přizpůsobeny každé oblasti a neměly by 

být nadměrně zatěžující, aby nebránily 

poskytovatelům služeb v zavádění. Míra 

pokrytí území a rovněž konektivita napříč 

členskými státy by měly být co nejvyšší a 

měly by být spolehlivé, aby podporovaly 

vnitrostátní i přeshraniční poskytování 

služeb a aplikací, jako jsou propojené 

automobily a elektronické zdravotnictví. 

Proto, aby se zvýšila jistota regulace a 

předvídatelnost investičních potřeb a aby 

se zaručila přiměřená a udržitelná 

konektivita pro všechny občany, by 

uplatňování povinností pokrytí ze strany 

příslušných orgánů mělo být koordinováno 

(103) Zajištění všudypřítomné 

konektivity v každém členském státě je 

zásadní pro hospodářský a sociální rozvoj, 

účast na veřejném životě a sociální a 

územní soudržnost. Vzhledem k tomu, že 

se konektivita stává nedílnou součástí 

evropské společnosti a blahobytu, mělo by 

být pokrytí v celé EU dosaženo tím, že 

členské státy stanoví pro pokrytí 

odpovídající požadavky, které by měly být 

přizpůsobeny každé oblasti a neměly by 

být nadměrně zatěžující, aby nebránily 

poskytovatelům služeb v zavádění. Míra 

pokrytí území a rovněž konektivita napříč 

členskými státy by měly být co nejvyšší a 

měly by být spolehlivé, aby podporovaly 

vnitrostátní i přeshraniční poskytování 

služeb a aplikací, jako jsou propojené 

automobily a elektronické zdravotnictví. 

Proto, aby se zvýšila jistota regulace a 

předvídatelnost investičních potřeb a aby 

se zaručila přiměřená a udržitelná 

konektivita pro všechny občany, by 

uplatňování povinností pokrytí ze strany 

příslušných orgánů mělo být koordinováno 
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na úrovni Unie. S ohledem na národní 

specifika by tato koordinace měla být 

omezena na obecná kritéria pro vymezení a 

měření povinností pokrytí, jako je hustota 

osídlení nebo topografické a topologické 

charakteristiky. 

na úrovni Unie. S ohledem na národní 

specifika by tato koordinace měla být 

omezena na obecná kritéria pro vymezení a 

měření povinností pokrytí, jako je hustota 

osídlení nebo topografické a topologické 

charakteristiky, v souladu se zásadou 

technologické neutrality. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   219 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 103 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(103) Zajištění všudypřítomné 

konektivity v každém členském státě je 

zásadní pro hospodářský a sociální rozvoj, 

účast na veřejném životě a sociální a 

územní soudržnost. Vzhledem k tomu, že 

se konektivita stává nedílnou součástí 

evropské společnosti a blahobytu, mělo by 

být pokrytí v celé EU dosaženo tím, že 

členské státy stanoví pro pokrytí 

odpovídající požadavky, které by měly být 

přizpůsobeny každé oblasti a neměly by 

být nadměrně zatěžující, aby nebránily 

poskytovatelům služeb v zavádění. Míra 

pokrytí území a rovněž konektivita napříč 

členskými státy by měly být co nejvyšší a 

měly by být spolehlivé, aby podporovaly 

vnitrostátní i přeshraniční poskytování 

služeb a aplikací, jako jsou propojené 

automobily a elektronické zdravotnictví. 

Proto, aby se zvýšila jistota regulace a 

předvídatelnost investičních potřeb a aby 

se zaručila přiměřená a udržitelná 

konektivita pro všechny občany, by 

uplatňování povinností pokrytí ze strany 

příslušných orgánů mělo být koordinováno 

na úrovni Unie. S ohledem na národní 

specifika by tato koordinace měla být 

(103) Zajištění všudypřítomné 

konektivity v každém členském státě je 

zásadní pro hospodářský a sociální rozvoj, 

účast na veřejném životě a sociální a 

územní soudržnost. Vzhledem k tomu, že 

se konektivita stává nedílnou součástí 

evropské společnosti a blahobytu, mělo by 

být pokrytí v celé EU, které by mělo 

zahrnovat téměř 100 % evropských 

občanů, dosaženo tím, že členské státy 

stanoví pro pokrytí odpovídající 

požadavky, které by měly být 

přizpůsobeny každé oblasti a neměly by 

být nadměrně zatěžující, aby nebránily 

poskytovatelům služeb v zavádění. Míra 

pokrytí území a rovněž konektivita napříč 

členskými státy by měly být co nejvyšší a 

měly by být spolehlivé, aby podporovaly 

vnitrostátní i přeshraniční poskytování 

služeb a aplikací, jako jsou propojené 

automobily a elektronické zdravotnictví. 

Proto, aby se zvýšila jistota regulace a 

předvídatelnost investičních potřeb a aby 

se zaručila přiměřená a udržitelná 

konektivita pro všechny občany, by 

uplatňování povinností pokrytí ze strany 

příslušných orgánů mělo být koordinováno 



 

PE602.947v01-00 78/160 AM\1122801CS.docx 

CS 

omezena na obecná kritéria pro vymezení a 

měření povinností pokrytí, jako je hustota 

osídlení nebo topografické a topologické 

charakteristiky. 

na úrovni Unie. S ohledem na národní 

specifika by tato koordinace měla být 

omezena na obecná kritéria pro vymezení a 

měření povinností pokrytí, jako je hustota 

osídlení nebo topografické a topologické 

charakteristiky. 

Or. en 

Odůvodnění 

Povinnosti týkající se pokrytí jsou důležitým nástrojem vytváření gigabitové společnosti pro 

všechny evropské občany. 

 

Pozměňovací návrh   220 

Eva Kaili 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 103 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(103) Zajištění všudypřítomné 

konektivity v každém členském státě je 

zásadní pro hospodářský a sociální rozvoj, 

účast na veřejném životě a sociální a 

územní soudržnost. Vzhledem k tomu, že 

se konektivita stává nedílnou součástí 

evropské společnosti a blahobytu, mělo by 

být pokrytí v celé EU dosaženo tím, že 

členské státy stanoví pro pokrytí 

odpovídající požadavky, které by měly být 

přizpůsobeny každé oblasti a neměly by 

být nadměrně zatěžující, aby nebránily 

poskytovatelům služeb v zavádění. Míra 

pokrytí území a rovněž konektivita napříč 

členskými státy by měly být co nejvyšší a 

měly by být spolehlivé, aby podporovaly 

vnitrostátní i přeshraniční poskytování 

služeb a aplikací, jako jsou propojené 

automobily a elektronické zdravotnictví. 

Proto, aby se zvýšila jistota regulace a 

předvídatelnost investičních potřeb a aby 

se zaručila přiměřená a udržitelná 

konektivita pro všechny občany, by 

uplatňování povinností pokrytí ze strany 

(103) Zajištění všudypřítomné 

konektivity v každém členském státě je 

zásadní pro hospodářský a sociální rozvoj, 

účast na veřejném životě a sociální a 

územní soudržnost. Vzhledem k tomu, že 

se konektivita stává nedílnou součástí 

evropské společnosti a blahobytu, mělo by 

být pokrytí v celé EU, které by mělo 

zahrnovat téměř 100 % evropských 

občanů, dosaženo tím, že členské státy 

stanoví pro pokrytí odpovídající 

požadavky, které by měly být 

přizpůsobeny každé oblasti a neměly by 

být nadměrně zatěžující, aby nebránily 

poskytovatelům služeb v zavádění. Míra 

pokrytí území a rovněž konektivita napříč 

členskými státy by měly být co nejvyšší a 

měly by být spolehlivé, aby podporovaly 

vnitrostátní i přeshraniční poskytování 

služeb a aplikací, jako jsou propojené 

automobily a elektronické zdravotnictví. 

Proto, aby se zvýšila jistota regulace a 

předvídatelnost investičních potřeb a aby 

se zaručila přiměřená a udržitelná 
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příslušných orgánů mělo být koordinováno 

na úrovni Unie. S ohledem na národní 

specifika by tato koordinace měla být 

omezena na obecná kritéria pro vymezení a 

měření povinností pokrytí, jako je hustota 

osídlení nebo topografické a topologické 

charakteristiky. 

konektivita pro všechny občany, by 

uplatňování povinností pokrytí ze strany 

příslušných orgánů mělo být koordinováno 

na úrovni Unie. S ohledem na národní 

specifika by tato koordinace měla být 

omezena na obecná kritéria pro vymezení a 

měření povinností pokrytí, jako je hustota 

osídlení nebo topografické a topologické 

charakteristiky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   221 

Pilar del Castillo Vera 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 105 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(105) Harmonizace a koordinace spektra 

a regulace zařízení, jež se opírá o 

normalizaci, jsou vzájemně se doplňující 

potřeby, které pro to, aby mohly účinně 

plnit své společné cíle, musí být těsně 

koordinovány s podporou Skupiny pro 

politiku rádiového spektra. Koordinace 

mezi obsahem a načasováním mandátů pro 

CEPT podle rozhodnutí o rádiovém spektru 

a požadavků na normalizaci pro 

normalizační orgány, jako je Evropský 

ústav pro telekomunikační normy, v 

souvislosti mimo jiné s parametry 

rádiových přijímačů, by měla usnadnit 

zavádění budoucích systémů, podpořit 

příležitosti sdílení spektra a zajistit 

efektivní správu spektra. 

(105) Harmonizace a koordinace spektra 

a regulace zařízení, jež se opírá o 

normalizaci, jsou vzájemně se doplňující 

potřeby, které pro to, aby mohly účinně 

plnit své společné cíle, musí být těsně 

koordinovány s podporou Skupiny pro 

politiku rádiového spektra. Koordinace 

mezi obsahem a načasováním mandátů pro 

CEPT podle rozhodnutí o rádiovém spektru 

a požadavků na normalizaci pro 

normalizační orgány, jako je Evropský 

ústav pro telekomunikační normy, v 

souvislosti mimo jiné s parametry 

rádiových přijímačů, by měla usnadnit 

zavádění budoucích systémů, podpořit 

příležitosti sdílení spektra a zajistit 

efektivní správu spektra. Veškeré normy, 

specifikace nebo doporučení týkající se 

síťových prvků a přiřazených zařízení, ať 

už pevných, nebo mobilních, by měly 

pokud možno zohledňovat veškeré 

povinnosti přístupu, které může být na 

základě této směrnice zapotřebí uložit. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je nerozlučně spjat s jiným pozměňovacím návrhem. 

 

Pozměňovací návrh   222 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 106 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(106) Poptávka po harmonizovaném 

rádiovém spektru není ve všech částech 

Unie stejná. V případech nedostatečné 

poptávky po harmonizovaném pásmu na 

regionální nebo národní úrovni by členské 

státy mohly mít možnost výjimečně povolit 

alternativní užívání pásma, dokud tato 

nedostatečná poptávka trvá a za 

předpokladu, že alternativním užíváním 

není dotčeno harmonizované užívání 

daného pásma jinými členskými státy a že 

v případě vzniku poptávky po 

harmonizovaném užívání bude toto 

alternativní užívání ukončeno. 

(106) Poptávka po harmonizovaném 

rádiovém spektru není ve všech částech 

Unie stejná. V případech nedostatečné 

poptávky po harmonizovaném pásmu na 

regionální nebo národní úrovni by členské 

státy mohly mít možnost výjimečně povolit 

alternativní užívání pásma, dokud tato 

nedostatečná poptávka trvá, pokud se opírá 

o posouzení vývoje trhu zaměřené do 

budoucna a za předpokladu, že 

alternativním užíváním není dotčeno 

harmonizované užívání daného pásma 

jinými členskými státy a že v případě 

vzniku poptávky po harmonizovaném 

užívání bude toto alternativní užívání 

ukončeno. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   223 

Morten Helveg Petersen 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 111 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(111) Ve výjimečných případech, pokud (111) Ve výjimečných případech, pokud 
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se členské státy rozhodnou omezit volnost 

v poskytování sítí a služeb elektronických 

komunikací na základě důvodů 

souvisejících s veřejným pořádkem, 

veřejnou bezpečností nebo ochranou 

veřejného zdraví, měly by vysvětlit důvody 

pro takové omezení. 

se členské státy rozhodnou omezit volnost 

v poskytování sítí a služeb elektronických 

komunikací na základě důvodů 

souvisejících s veřejným pořádkem, 

veřejnou bezpečností nebo ochranou 

veřejného zdraví, by taková omezení měla 

být řádně odůvodněna, stanovena 

zákonem, měla by respektovat podstatu 

práv a svobod uznaných Listinou a v 

souladu s čl. 52 odst. 1 Listiny by měla 

podléhat zásadě proporcionality. Kromě 

toho by se každý vnitrostátní právní 

předpis, jenž orgánům veřejné moci 

umožňuje získat obecný přístup k sítím 

nebo k obsahu elektronických 

komunikací, měl považovat za ohrožení 

podstaty základního práva na 

respektování soukromého života 

jednotlivce, které zaručuje článek 7 

Listiny. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   224 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 113 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(113) S rostoucí poptávkou po spektru a 

novými rozličnými aplikacemi a 

technologiemi, které vyžadují flexibilnější 

přístup a využívání spektra, by členské 

státy měly podporovat sdílené využívání 

spektra prostřednictvím stanovení 

nejvhodnějších režimů oprávnění pro 

každý případ a vhodných a transparentních 

pravidel a podmínek. Sdílené využívání 

rádiového spektra stále častěji zajišťuje 

jeho efektivní a účelné využívání tím, že 

umožňuje pro vícero nezávislých uživatelů 

nebo zařízení přístup k témuž 

kmitočtovému pásmu na základě různých 

typů právních režimů za účelem zajištění 

(113) S rostoucí poptávkou po spektru a 

novými rozličnými aplikacemi a 

technologiemi, které vyžadují flexibilnější 

přístup a využívání spektra, by členské 

státy měly podporovat sdílené využívání 

spektra prostřednictvím stanovení 

nejvhodnějších režimů oprávnění pro 

každý případ a vhodných a transparentních 

pravidel a podmínek. V rámci tohoto 

procesu by členské státy měly zaručit 

nerušené fungování již existujících služeb 

využívajících spektra, jako jsou různé typy 

družicového připojení, zejména 

komunikace, pozorování Země a 

geonavigace. Sdílené využívání rádiového 
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dostupnosti dalších zdrojů spektra, zvýšení 

efektivity využívání a usnadnění přístupu 

ke spektru pro nové uživatele. Sdílené 

využívání může probíhat na základě 

obecných oprávnění nebo bezlicenčního 

využívání a může umožňovat, za 

specifických podmínek sdílení, přístup a 

využívání téhož spektra vícero uživatelům 

v různých zeměpisných oblastech nebo v 

různých časových okamžicích. Rovněž 

může probíhat na základě individuálních 

uživatelských práv a vycházet z ujednání, 

jako je licencovaný sdílený přístup, kdy se 

všichni uživatelé (stávající uživatel a noví 

uživatelé) dohodnou na podmínkách 

sdíleného přístupu pod dohledem 

příslušných orgánů tak, aby byla zajištěna 

minimální zaručená kvalita přenosu 

rádiového signálu. Pokud členské státy 

povolují sdílené využívání na základě 

různých režimů oprávnění, neměly by 

stanovovat příliš rozdílné doby trvání 

tohoto využívání na základě různých 

režimů oprávnění. 

spektra stále častěji zajišťuje jeho efektivní 

a účelné využívání tím, že umožňuje pro 

vícero nezávislých uživatelů nebo zařízení 

přístup k témuž kmitočtovému pásmu na 

základě různých typů právních režimů za 

účelem zajištění dostupnosti dalších zdrojů 

spektra, zvýšení efektivity využívání a 

usnadnění přístupu ke spektru pro nové 

uživatele. Sdílené využívání může probíhat 

na základě obecných oprávnění nebo 

bezlicenčního využívání a může 

umožňovat, za specifických podmínek 

sdílení, přístup a využívání téhož spektra 

vícero uživatelům v různých zeměpisných 

oblastech nebo v různých časových 

okamžicích. Rovněž může probíhat na 

základě individuálních uživatelských práv 

a vycházet z ujednání, jako je licencovaný 

sdílený přístup, kdy se všichni uživatelé 

(stávající uživatel a noví uživatelé) 

dohodnou na podmínkách sdíleného 

přístupu pod dohledem příslušných orgánů 

tak, aby byla zajištěna minimální zaručená 

kvalita přenosu rádiového signálu. Pokud 

členské státy povolují sdílené využívání na 

základě různých režimů oprávnění, neměly 

by stanovovat příliš rozdílné doby trvání 

tohoto využívání na základě různých 

režimů oprávnění. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   225 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 119 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(119) Členské státy by měly před 

udělením práva vyžadovat ověřování pouze 

těch prvků, které může žadatel 

vykonávající běžnou péči rozumně 

prokázat, s náležitým ohledem na význam 

veřejné a tržní hodnoty rádiového spektra 

(119) Členské státy by měly před 

udělením práva vyžadovat ověřování pouze 

těch prvků, které může žadatel 

vykonávající běžnou péči rozumně 

prokázat, s náležitým ohledem na význam 

veřejné a tržní hodnoty rádiového spektra 
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jakožto omezeného veřejného zdroje. Tím 

není dotčena možnost provádět následná 

ověření plnění kritérií způsobilost, 

například prostřednictvím průběžných 

termínů v případech, kdy kritéria nemohou 

být rozumně splněna již na počátku. V 

zájmu zachování účinného a efektivního 

využívání rádiového spektra by členské 

státy neměly práva udělit, pokud se na 

základě jejich přezkoumání ukáže, že 

uchazeč není schopen podmínky splnit, 

aniž je dotčena možnost umožnit 

experimentální využívání na omezenou 

dobu. Dostatečně dlouhá doba trvání 

povolení využívání spektra by měla zvýšit 

předvídatelnost pro investice, které přispějí 

k rychlejšímu zavádění sítí a lepším 

službám, a rovněž stabilitu, která podpoří 

obchodování se spektrem a pronájem 

spektra. Pokud není využívání spektra 

povoleno na dobu neurčitou, měla by doba 

trvání povolení na jedné straně zohledňovat 

sledované cíle, a na straně druhé by měla 

být dostatečná, aby umožňovala navrácení 

uskutečněných investic. Ačkoli delší doba 

trvání může zajistit předvídatelnost 

investic, opatření, která zajistí účinné a 

efektivní využívání rádiového spektra, jako 

je pravomoc příslušného orgánu právo 

změnit nebo odejmout v případě 

nedodržování podmínek spojených s 

uživatelskými právy, nebo povolení 

obchodovatelnosti a pronajímání rádiového 

spektra, zabrání nepatřičnému hromadění 

rádiového spektra a podpoří větší 

flexibilitu při distribuci zdrojů spektra. 

Dalším prostředkem zajištění průběžného 

posuzování využívání spektra držitelem 

práva je častější využívání přepočtu 

poplatků na roční hodnoty. 

jakožto omezeného veřejného zdroje. Tím 

není dotčena možnost provádět následná 

ověření plnění kritérií způsobilost, 

například prostřednictvím průběžných 

termínů v případech, kdy kritéria nemohou 

být rozumně splněna již na počátku. V 

zájmu zachování účinného a efektivního 

využívání rádiového spektra by členské 

státy neměly práva udělit, pokud se na 

základě jejich přezkoumání ukáže, že 

uchazeč není schopen podmínky splnit, 

aniž je dotčena možnost umožnit 

experimentální využívání na omezenou 

dobu. Dostatečně dlouhá maximální doba 

trvání povolení využívání spektra by měla 

zvýšit předvídatelnost pro investice, které 

přispějí k rychlejšímu zavádění sítí a 

lepším službám, a rovněž stabilitu, která 

podpoří obchodování se spektrem a 

pronájem spektra, a měla by být 

předmětem pravidelných přezkumů, 

jejichž účelem by bylo posoudit, zda vývoj 

trhu a technologické inovace umožňují 

účelnější využívání spektra. Pokud není 

využívání spektra povoleno na dobu 

neurčitou, měla by doba trvání povolení na 

jedné straně zohledňovat sledované cíle, a 

na straně druhé by měla být dostatečná, 

aby umožňovala navrácení uskutečněných 

investic. Ačkoli delší doba trvání může 

zajistit předvídatelnost investic, opatření, 

která zajistí účinné a efektivní využívání 

rádiového spektra, jako je pravomoc 

příslušného orgánu právo změnit nebo 

odejmout v případě nedodržování 

podmínek spojených s uživatelskými 

právy, nebo povolení obchodovatelnosti a 

pronajímání rádiového spektra, zabrání 

nepatřičnému hromadění rádiového spektra 

a podpoří větší flexibilitu při distribuci 

zdrojů spektra. Dalším prostředkem 

zajištění průběžného posuzování využívání 

spektra držitelem práva je častější 

využívání přepočtu poplatků na roční 

hodnoty. 

Or. en 
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Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   226 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 119 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(119) Členské státy by měly před 

udělením práva vyžadovat ověřování pouze 

těch prvků, které může žadatel 

vykonávající běžnou péči rozumně 

prokázat, s náležitým ohledem na význam 

veřejné a tržní hodnoty rádiového spektra 

jakožto omezeného veřejného zdroje. Tím 

není dotčena možnost provádět následná 

ověření plnění kritérií způsobilost, 

například prostřednictvím průběžných 

termínů v případech, kdy kritéria nemohou 

být rozumně splněna již na počátku. V 

zájmu zachování účinného a efektivního 

využívání rádiového spektra by členské 

státy neměly práva udělit, pokud se na 

základě jejich přezkoumání ukáže, že 

uchazeč není schopen podmínky splnit, 

aniž je dotčena možnost umožnit 

experimentální využívání na omezenou 

dobu. Dostatečně dlouhá doba trvání 

povolení využívání spektra by měla zvýšit 

předvídatelnost pro investice, které přispějí 

k rychlejšímu zavádění sítí a lepším 

službám, a rovněž stabilitu, která podpoří 

obchodování se spektrem a pronájem 

spektra. Pokud není využívání spektra 

povoleno na dobu neurčitou, měla by doba 

trvání povolení na jedné straně zohledňovat 

sledované cíle, a na straně druhé by měla 

být dostatečná, aby umožňovala navrácení 

uskutečněných investic. Ačkoli delší doba 

trvání může zajistit předvídatelnost 

investic, opatření, která zajistí účinné a 

(119) Členské státy by měly před 

udělením práva vyžadovat ověřování pouze 

těch prvků, které může žadatel 

vykonávající běžnou péči rozumně 

prokázat, s náležitým ohledem na význam 

veřejné a tržní hodnoty rádiového spektra 

jakožto omezeného veřejného zdroje. Tím 

není dotčena možnost provádět následná 

ověření plnění kritérií způsobilost, 

například prostřednictvím průběžných 

termínů v případech, kdy kritéria nemohou 

být rozumně splněna již na počátku. V 

zájmu zachování účinného a efektivního 

využívání rádiového spektra by členské 

státy neměly práva udělit, pokud se na 

základě jejich přezkoumání ukáže, že 

uchazeč není schopen podmínky splnit, 

aniž je dotčena možnost umožnit 

experimentální využívání na omezenou 

dobu. Dostatečně dlouhá doba trvání 

povolení využívání spektra by měla zvýšit 

předvídatelnost pro investice, které přispějí 

k rychlejšímu zavádění sítí a lepším 

službám, a rovněž stabilitu, která podpoří 

obchodování se spektrem a pronájem 

spektra. Pokud není využívání spektra 

povoleno na dobu neurčitou, měla by doba 

trvání povolení na jedné straně zohledňovat 

sledované cíle, a na straně druhé by měla 

být dostatečná, aby umožňovala navrácení 

uskutečněných investic. Ačkoli delší doba 

trvání může zajistit předvídatelnost 

investic, neméně důležitá jsou i opatření, 
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efektivní využívání rádiového spektra, jako 

je pravomoc příslušného orgánu právo 

změnit nebo odejmout v případě 

nedodržování podmínek spojených s 

uživatelskými právy, nebo povolení 

obchodovatelnosti a pronajímání rádiového 

spektra, zabrání nepatřičnému hromadění 

rádiového spektra a podpoří větší 

flexibilitu při distribuci zdrojů spektra. 

Dalším prostředkem zajištění průběžného 

posuzování využívání spektra držitelem 

práva je častější využívání přepočtu 

poplatků na roční hodnoty. 

která zajistí účinné a efektivní využívání 

rádiového spektra, jako je pravomoc 

příslušného orgánu provést po udělení 

užívacích práv přezkum v polovině období 

a právo změnit nebo odejmout v případě 

nedodržování podmínek spojených s 

uživatelskými právy, nebo povolení 

obchodovatelnosti a pronajímání rádiového 

spektra. Tato opatření zabrání 

nepatřičnému hromadění rádiového spektra 

a podpoří větší flexibilitu při distribuci 

zdrojů spektra. Dalším prostředkem 

zajištění průběžného posuzování využívání 

spektra držitelem práva je častější 

využívání přepočtu poplatků na roční 

hodnoty. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   227 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 124 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(124) O opatřeních přijímaných speciálně 

na podporu hospodářské soutěže při 

udělování nebo obnovování práv na 

užívání rádiového spektra by měly 

rozhodovat vnitrostátní regulační orgány, 

které mají potřebné hospodářské a 

technické znalosti a znalosti o trhu. 

Podmínky přidělování spektra mohou 

ovlivnit situaci v oblasti hospodářské 

soutěže na trzích elektronických 

komunikací a podmínky pro vstup na trh. 

Omezený přístup ke spektru, zejména v 

případě nedostatkovosti spektra, může 

vytvořit překážku pro vstup na trh nebo 

bránit investicím, zavádění sítí, 

poskytování nových služeb nebo aplikací, 

inovacím a hospodářské soutěži. Stávající 

hospodářskou soutěž mohou ovlivnit 

rovněž nová uživatelská práva, včetně práv 

(124) O opatřeních přijímaných speciálně 

na podporu hospodářské soutěže při 

udělování nebo obnovování práv na 

užívání rádiového spektra by měly 

rozhodovat vnitrostátní regulační orgány, 

které mají potřebné hospodářské a 

technické znalosti a znalosti o trhu. 

Podmínky přidělování spektra mohou 

ovlivnit situaci v oblasti hospodářské 

soutěže na trzích elektronických 

komunikací a podmínky pro vstup na trh. 

Omezený přístup ke spektru, zejména v 

případě nedostatkovosti spektra, může 

vytvořit překážku pro vstup na trh nebo 

bránit investicím, zavádění sítí, 

poskytování nových služeb nebo aplikací, 

inovacím a hospodářské soutěži. Stávající 

hospodářskou soutěž mohou ovlivnit 

rovněž nová uživatelská práva, včetně práv 
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získaných prostřednictvím převodu nebo 

pronajmutí, a zavedení nových pružných 

kritérií pro užívání spektra. Při nevhodném 

uplatňování mohou mít některé podmínky 

používané za účelem podpory hospodářské 

soutěže jiné účinky, například limity pro 

využívání spektra a rezervace spektra 

mohou vytvořit umělý nedostatek, 

povinnosti velkoobchodního přístupu 

mohou při absenci tržní síly nepřiměřeně 

omezovat obchodní modely a omezení pro 

převody může znemožnit rozvoj 

sekundárních trhů. Proto je nezbytné a 

mělo by se důsledně provádět konzistentní 

a objektivní testování uložení takových 

podmínek z hlediska hospodářské soutěže. 

Užití takových opatření by se proto mělo 

zakládat na důkladném a objektivním 

posouzení trhu a podmínek hospodářské 

soutěže na trhu prováděném vnitrostátními 

regulačními orgány. 

získaných prostřednictvím převodu nebo 

pronajmutí, a zavedení nových pružných 

kritérií pro užívání spektra. Při nevhodném 

uplatňování mohou mít některé podmínky 

používané za účelem podpory hospodářské 

soutěže jiné účinky, například limity pro 

využívání spektra a rezervace spektra 

mohou vytvořit umělý nedostatek, 

povinnosti velkoobchodního přístupu 

mohou při absenci tržní síly nepřiměřeně 

omezovat obchodní modely a omezení pro 

převody může znemožnit rozvoj 

sekundárních trhů. Proto je nezbytné a 

mělo by se důsledně provádět konzistentní 

a objektivní testování uložení takových 

podmínek z hlediska hospodářské soutěže. 

Užití takových opatření by se proto mělo 

zakládat na důkladném a objektivním 

posouzení trhu a podmínek hospodářské 

soutěže na trhu prováděném vnitrostátními 

regulačními orgány. Vnitrostátní regulační 

orgány by nicméně měly zajistit, aby 

spektrum bylo využíváno účinným a 

účelným způsobem, aby usnadňovalo 

hospodářskou soutěž a nesloužilo pouze 

omezenému počtu hospodářských 

subjektů k omezování hospodářské 

soutěže. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   228 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 127 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(127) Masivní růst poptávky po rádiovém 

spektru a poptávky koncových uživatelů po 

kapacitě bezdrátového širokopásmového 

připojení vyžaduje alternativní, doplňková 

řešení pro přístup zajišťující účinné 

využívání spektra, včetně bezdrátových 

přístupových systémů s nízkým výkonem a 

(127) Masivní růst poptávky po rádiovém 

spektru a poptávky koncových uživatelů po 

kapacitě bezdrátového širokopásmového 

připojení vyžaduje alternativní, doplňková 

řešení pro přístup zajišťující účinné 

využívání spektra, včetně bezdrátových 

přístupových systémů s nízkým výkonem a 
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malým dosahem, jako jsou rádiové místní 

sítě (RLAN) a sítě buňkových 

přístupových bodů malého rozměru s 

malým výkonem. Takové doplňkové 

systémy bezdrátového přístupu, zejména 

veřejně přístupné přístupové body RLAN, 

zvyšují přístup k internetu pro koncové 

uživatele a snižují zátěž mobilního provozu 

pro mobilní operátory. Sítě RLAN 

používají harmonizované rádiové spektrum 

bez nutnosti samostatného oprávnění nebo 

práva na užívání spektra. Většinu 

přístupových bodů sítí RLAN zatím 

využívají soukromí uživatelé jako místní 

bezdrátové prodloužení svého pevného 

širokopásmového připojení. Koncovým 

uživatelům by nemělo být bráněno v tom, 

aby v rámci svého internetového 

předplatného sdíleli přístup ke své síti 

RLAN s jinými uživateli, s cílem zvýšit 

počet dostupných přístupových míst, 

zejména v hustě osídlených oblastech, 

maximalizovat bezdrátovou datovou 

kapacitu prostřednictvím opětovného 

využívání rádiového spektra a vytvořit 

nákladově efektivní doplňkovou 

bezdrátovou širokopásmovou 

infrastrukturu přístupnou dalším koncovým 

uživatelům. Proto by měla být rovněž 

odstraněna zbytečná omezení pro zavádění 

a propojování přístupových bodů sítí 

RLAN. Veřejné orgány nebo poskytovatelé 

veřejných služeb, kteří používají sítě 

RLAN ve svých prostorách pro personál, 

návštěvníky nebo klienty, aby jim 

například umožnili přístup ke službám 

elektronické veřejné správy (eGovernment) 

nebo k informacím o veřejné dopravě nebo 

silničním provozu, mohou poskytovat 

přístup k těmto přístupovým bodům rovněž 

široké veřejnosti jako doplňkovou službu 

ke službám, které veřejnosti ve svých 

prostorách nabízejí, v rozsahu, který 

umožňují pravidla hospodářské soutěže a 

veřejných nabídkových řízení. Poskytování 

takového lokálního přístupu k sítím 

elektronických komunikací na soukromém 

majetku nebo v omezeném veřejném 

malým dosahem, jako jsou rádiové místní 

sítě (RLAN) a sítě buňkových 

přístupových bodů malého rozměru s 

malým výkonem. Takové doplňkové 

systémy bezdrátového přístupu, zejména 

veřejně přístupné přístupové body RLAN, 

zvyšují přístup k internetu pro koncové 

uživatele a snižují zátěž mobilního provozu 

pro mobilní operátory. Sítě RLAN 

používají harmonizované rádiové spektrum 

bez nutnosti samostatného oprávnění nebo 

práva na užívání spektra. Většinu 

přístupových bodů sítí RLAN zatím 

využívají soukromí uživatelé jako místní 

bezdrátové prodloužení svého pevného 

širokopásmového připojení. Koncovým 

uživatelům by nemělo být bráněno v tom, 

aby v rámci svého internetového 

předplatného sdíleli přístup ke své síti 

RLAN s jinými uživateli, s cílem zvýšit 

počet dostupných přístupových míst, 

zejména v hustě osídlených oblastech, 

maximalizovat bezdrátovou datovou 

kapacitu prostřednictvím opětovného 

využívání rádiového spektra a vytvořit 

nákladově efektivní doplňkovou 

bezdrátovou širokopásmovou 

infrastrukturu přístupnou dalším koncovým 

uživatelům. Proto by měla být rovněž 

odstraněna zbytečná omezení pro zavádění 

a propojování přístupových bodů sítí 

RLAN. Veřejné orgány nebo poskytovatelé 

veřejných služeb, kteří používají sítě 

RLAN ve svých prostorách pro personál, 

návštěvníky nebo klienty, aby jim 

například umožnili přístup ke službám 

elektronické veřejné správy (eGovernment) 

nebo k informacím o veřejné dopravě nebo 

silničním provozu, mohou poskytovat 

přístup k těmto přístupovým bodům rovněž 

široké veřejnosti jako doplňkovou službu 

ke službám, které veřejnosti ve svých 

prostorách nabízejí, v rozsahu, který 

umožňují pravidla hospodářské soutěže a 

veřejných nabídkových řízení. Poskytování 

takového lokálního přístupu k sítím 

elektronických komunikací na soukromém 

majetku nebo v omezeném veřejném 
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prostoru nebo v jejich okolí na 

nekomerčním základě nebo jako doplňková 

služba k jiné aktivitě, která na tomto 

přístupu nezávisí (například přístupové 

body k sítím RLAN zpřístupněné 

zákazníkům jiných obchodních aktivit 

nebo široké veřejnosti v daném prostoru), 

navíc může být podmíněno dodržováním 

podmínek a požadavků obecných 

oprávnění pro práva užívání rádiového 

spektra, avšak na jeho poskytovatele by se 

neměly vztahovat žádné podmínky ani 

požadavky obecných oprávnění vztahující 

se na poskytovatele veřejných 

komunikačních sítí nebo služeb ani 

povinnosti související s koncovými 

uživateli nebo s propojením. Pro 

poskytovatele by však nadále měla platit 

pravidla týkající se odpovědnosti 

stanovená v článku 12 směrnice 

2000/31/ES o elektronickém obchodu35. 

Objevují se další technologie, například 

LiFi, které doplní stávající možnosti sítí 

RLAN a bezdrátových přístupových bodů 

v oblasti rádiového spektra, o optické 

viditelné světelné přístupové body a 

povedou ke vzniku hybridních místních sítí 

umožňujících optickou bezdrátovou 

komunikaci. 

prostoru nebo v jejich okolí na 

nekomerčním základě nebo jako doplňková 

služba k jiné aktivitě, která na tomto 

přístupu nezávisí (například přístupové 

body k sítím RLAN zpřístupněné 

zákazníkům jiných obchodních aktivit 

nebo široké veřejnosti v daném prostoru), 

navíc může být podmíněno dodržováním 

podmínek a požadavků obecných 

oprávnění pro práva užívání rádiového 

spektra, avšak na jeho poskytovatele by se 

neměly vztahovat žádné podmínky ani 

požadavky obecných oprávnění vztahující 

se na poskytovatele veřejných 

komunikačních sítí nebo služeb ani 

povinnosti související s koncovými 

uživateli nebo s propojením. Pro 

poskytovatele by však nadále neměla platit 

pravidla týkající se odpovědnosti 

stanovená v článku 12 směrnice 

2000/31/ES o elektronickém obchodu35, 

protože odpovědnost individuálních osob 

poskytujících za nekomerčním účelem 

lokální přístup třetí straně za obsah 

přenášený prostřednictvím jejich sítě, 

kterou nemají pod kontrolou, by je od 

toho odrazovala. Objevují se další 

technologie, například LiFi, které doplní 

stávající možnosti sítí RLAN a 

bezdrátových přístupových bodů v oblasti 

rádiového spektra, o optické viditelné 

světelné přístupové body a povedou ke 

vzniku hybridních místních sítí 

umožňujících optickou bezdrátovou 

komunikaci. 

_________________ _________________ 

35 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 

některých právních aspektech služeb 

informační společnosti, zejména 

elektronického obchodu, na vnitřním trhu 

(„směrnice o elektronickém obchodu“), Úř. 

věst. L 178, 17.7.2000, s. 1. 

35 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 

některých právních aspektech služeb 

informační společnosti, zejména 

elektronického obchodu, na vnitřním trhu 

(„směrnice o elektronickém obchodu“), Úř. 

věst. L 178, 17.7.2000, s. 1. 

Or. en 
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Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   229 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 127 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(127) Masivní růst poptávky po rádiovém 

spektru a poptávky koncových uživatelů po 

kapacitě bezdrátového širokopásmového 

připojení vyžaduje alternativní, doplňková 

řešení pro přístup zajišťující účinné 

využívání spektra, včetně bezdrátových 

přístupových systémů s nízkým výkonem a 

malým dosahem, jako jsou rádiové místní 

sítě (RLAN) a sítě buňkových 

přístupových bodů malého rozměru s 

malým výkonem. Takové doplňkové 

systémy bezdrátového přístupu, zejména 

veřejně přístupné přístupové body RLAN, 

zvyšují přístup k internetu pro koncové 

uživatele a snižují zátěž mobilního provozu 

pro mobilní operátory. Sítě RLAN 

používají harmonizované rádiové spektrum 

bez nutnosti samostatného oprávnění nebo 

práva na užívání spektra. Většinu 

přístupových bodů sítí RLAN zatím 

využívají soukromí uživatelé jako místní 

bezdrátové prodloužení svého pevného 

širokopásmového připojení. Koncovým 

uživatelům by nemělo být bráněno v tom, 

aby v rámci svého internetového 

předplatného sdíleli přístup ke své síti 

RLAN s jinými uživateli, s cílem zvýšit 

počet dostupných přístupových míst, 

zejména v hustě osídlených oblastech, 

maximalizovat bezdrátovou datovou 

kapacitu prostřednictvím opětovného 

(127) Masivní růst poptávky po rádiovém 

spektru a poptávky koncových uživatelů po 

kapacitě bezdrátového širokopásmového 

připojení vyžaduje alternativní, doplňková 

řešení pro přístup zajišťující účinné 

využívání spektra, včetně bezdrátových 

přístupových systémů s nízkým výkonem a 

malým dosahem, jako jsou rádiové místní 

sítě (RLAN) a sítě buňkových 

přístupových bodů malého rozměru s 

malým výkonem. Takové doplňkové 

systémy bezdrátového přístupu, zejména 

veřejně přístupné přístupové body RLAN, 

zvyšují přístup k internetu pro koncové 

uživatele a snižují zátěž mobilního provozu 

pro mobilní operátory. Sítě RLAN 

používají harmonizované rádiové spektrum 

bez nutnosti samostatného oprávnění nebo 

práva na užívání spektra. Většinu 

přístupových bodů sítí RLAN zatím 

využívají soukromí uživatelé jako místní 

bezdrátové prodloužení svého pevného 

širokopásmového připojení. Koncoví 

uživatelé by měli být podněcováni k tomu, 

aby v rámci svého internetového 

předplatného sdíleli přístup ke své síti 

RLAN s jinými uživateli, s cílem zvýšit 

počet dostupných přístupových míst, 

zejména v hustě osídlených oblastech, 

maximalizovat bezdrátovou datovou 

kapacitu prostřednictvím opětovného 
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využívání rádiového spektra a vytvořit 

nákladově efektivní doplňkovou 

bezdrátovou širokopásmovou 

infrastrukturu přístupnou dalším koncovým 

uživatelům. Proto by měla být rovněž 

odstraněna zbytečná omezení pro zavádění 

a propojování přístupových bodů sítí 

RLAN. Veřejné orgány nebo poskytovatelé 

veřejných služeb, kteří používají sítě 

RLAN ve svých prostorách pro personál, 

návštěvníky nebo klienty, aby jim 

například umožnili přístup ke službám 

elektronické veřejné správy (eGovernment) 

nebo k informacím o veřejné dopravě nebo 

silničním provozu, mohou poskytovat 

přístup k těmto přístupovým bodům rovněž 

široké veřejnosti jako doplňkovou službu 

ke službám, které veřejnosti ve svých 

prostorách nabízejí, v rozsahu, který 

umožňují pravidla hospodářské soutěže a 

veřejných nabídkových řízení. Poskytování 

takového lokálního přístupu k sítím 

elektronických komunikací na soukromém 

majetku nebo v omezeném veřejném 

prostoru nebo v jejich okolí na 

nekomerčním základě nebo jako doplňková 

služba k jiné aktivitě, která na tomto 

přístupu nezávisí (například přístupové 

body k sítím RLAN zpřístupněné 

zákazníkům jiných obchodních aktivit 

nebo široké veřejnosti v daném prostoru), 

navíc může být podmíněno dodržováním 

podmínek a požadavků obecných 

oprávnění pro práva užívání rádiového 

spektra, avšak na jeho poskytovatele by se 

neměly vztahovat žádné podmínky ani 

požadavky obecných oprávnění vztahující 

se na poskytovatele veřejných 

komunikačních sítí nebo služeb ani 

povinnosti související s koncovými 

uživateli nebo s propojením. Pro 

poskytovatele by však nadále měla platit 

pravidla týkající se odpovědnosti 

stanovená v článku 12 směrnice 

2000/31/ES o elektronickém obchodu35. 

Objevují se další technologie, například 

LiFi, které doplní stávající možnosti sítí 

RLAN a bezdrátových přístupových bodů 

využívání rádiového spektra a vytvořit 

nákladově efektivní doplňkovou 

bezdrátovou širokopásmovou 

infrastrukturu přístupnou dalším koncovým 

uživatelům. Proto by měla být rovněž 

odstraněna zbytečná omezení pro zavádění 

a propojování přístupových bodů sítí 

RLAN. Veřejné orgány nebo poskytovatelé 

veřejných služeb, kteří používají sítě 

RLAN ve svých prostorách pro personál, 

návštěvníky nebo klienty, aby jim 

například umožnili přístup ke službám 

elektronické veřejné správy (eGovernment) 

nebo k informacím o veřejné dopravě nebo 

silničním provozu, mohou poskytovat 

přístup k těmto přístupovým bodům rovněž 

široké veřejnosti jako doplňkovou službu 

ke službám, které veřejnosti ve svých 

prostorách nabízejí, v rozsahu, který 

umožňují pravidla hospodářské soutěže a 

veřejných nabídkových řízení. Poskytování 

takového lokálního přístupu k sítím 

elektronických komunikací na soukromém 

majetku nebo v omezeném veřejném 

prostoru nebo v jejich okolí na 

nekomerčním základě nebo jako doplňková 

služba k jiné aktivitě, která na tomto 

přístupu nezávisí (například přístupové 

body k sítím RLAN zpřístupněné 

zákazníkům jiných obchodních aktivit 

nebo široké veřejnosti v daném prostoru), 

navíc může být podmíněno dodržováním 

podmínek a požadavků obecných 

oprávnění pro práva užívání rádiového 

spektra, avšak na jeho poskytovatele by se 

neměly vztahovat žádné podmínky ani 

požadavky obecných oprávnění vztahující 

se na poskytovatele veřejných 

komunikačních sítí nebo služeb ani 

povinnosti související s koncovými 

uživateli nebo s propojením. Pro 

poskytovatele i koncové uživatele či 

spotřebitele sdílející přístup by však nadále 

měla platit pravidla týkající se 

odpovědnosti stanovená v článku 12 

směrnice 2000/31/ES o elektronickém 

obchodu35. Objevují se další technologie, 

například LiFi, které doplní stávající 
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v oblasti rádiového spektra, o optické 

viditelné světelné přístupové body a 

povedou ke vzniku hybridních místních sítí 

umožňujících optickou bezdrátovou 

komunikaci. 

možnosti sítí RLAN a bezdrátových 

přístupových bodů v oblasti rádiového 

spektra, o optické viditelné světelné 

přístupové body a povedou ke vzniku 

hybridních místních sítí umožňujících 

optickou bezdrátovou komunikaci. 

_________________ _________________ 

35 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 

některých právních aspektech služeb 

informační společnosti, zejména 

elektronického obchodu, na vnitřním trhu 

(„směrnice o elektronickém obchodu“), Úř. 

věst. L 178, 17.7.2000, s. 1. 

35 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 

některých právních aspektech služeb 

informační společnosti, zejména 

elektronického obchodu, na vnitřním trhu 

(„směrnice o elektronickém obchodu“), Úř. 

věst. L 178, 17.7.2000, s. 1. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   230 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 138 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(138) V případě výskytu takových 

problémů s interoperabilitou může Komise 

požádat o zprávu sdružení BEREC, která 

by měla poskytnout faktické hodnocení 

situace na trhu na úrovni Unie i na úrovni 

členských států. Na základě zprávy 

sdružení BEREC a dalších zjištěných 

skutečností a s přihlédnutím k dopadům na 

vnitřní trh by Komise měla rozhodnout, 

zda je nutný regulační zásah ze strany 

vnitrostátních regulačních orgánů. Pokud 

se Komise domnívá, že by vnitrostátní 

regulační orgány měly takový regulační 

zásah zvážit, může přijmout prováděcí 

opatření upřesňující povahu a rozsah těchto 

případných zásahů, zejména opatření na 

uložení povinného používání norem nebo 

specifikací všem nebo určitým 

poskytovatelům. Pojmy „evropské normy“ 

a „mezinárodní normy“ jsou vymezeny v 

(138) V případě výskytu takových 

problémů s interoperabilitou může Komise 

požádat o zprávu sdružení BEREC, která 

by měla poskytnout faktické hodnocení 

situace na trhu na úrovni Unie i na úrovni 

členských států. Na základě zprávy 

sdružení BEREC a dalších zjištěných 

skutečností a s přihlédnutím k dopadům na 

vnitřní trh by Komise měla rozhodnout, 

zda je nutný regulační zásah ze strany 

vnitrostátních regulačních orgánů. Pokud 

se Komise domnívá, že by vnitrostátní 

regulační orgány měly takový regulační 

zásah zvážit, může přijmout prováděcí 

opatření upřesňující povahu a rozsah těchto 

případných zásahů, zejména opatření na 

uložení povinného používání norem nebo 

specifikací všem nebo určitým 

poskytovatelům. Pojmy „evropské normy“ 

a „mezinárodní normy“ jsou vymezeny v 
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článku 2 nařízení (EU) č. 1025/201236. 

Vnitrostátní regulační orgány by měly s 

ohledem na specifické vnitrostátní 

okolnosti posoudit, zda je zásah nutný a 

odůvodněný kvůli zajištění spojení mezi 

koncovými body nebo přístupu k tísňovým 

službám, a pokud ano, uložit přiměřené 

povinnosti v souladu s prováděcími 

opatřeními Komise. 

článku 2 nařízení (EU) č. 1025/201236. 

Vnitrostátní regulační orgány by měly s 

ohledem na specifické vnitrostátní 

okolnosti posoudit, zda je zásah nutný a 

odůvodněný kvůli zajištění spojení mezi 

koncovými body nebo přístupu k tísňovým 

službám, a pokud ano, uložit přiměřené 

povinnosti v souladu s prováděcími 

opatřeními Komise. Vnitrostátní regulační 

orgány by neměly stanovovat další 

požadavky nad rámec prováděcích 

opatření Komise, protože by tím vytvořily 

překážky na vnitřním trhu. 

_________________ _________________ 

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o 

evropské normalizaci, změně směrnic Rady 

89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic 

Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 

94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 

2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 

2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí 

Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES, Úř. 

věst. 316, 14.11.2012, s. 12. 

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o 

evropské normalizaci, změně směrnic Rady 

89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic 

Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 

94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 

2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 

2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí 

Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES, Úř. 

věst. 316, 14.11.2012, s. 12. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   231 

Olle Ludvigsson 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 139 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(139) V situacích, kdy podniky nemají 

přístup ke schůdným alternativám k 

nereplikovatelným aktivům až po první 

rozvodný bod, by vnitrostátní regulační 

(139) V situacích, kdy podniky nemají 

přístup ke schůdným alternativám k 

nereplikovatelným aktivům až po první 

rozvodný bod, by vnitrostátní regulační 
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orgány měly mít pravomoc uložit 

povinnosti přístupu všem operátorům, aniž 

je dotčena jejich tržní síla. V této 

souvislosti by vnitrostátní regulační orgány 

měly zohlednit veškeré technické a 

ekonomické překážky pro budoucí 

replikace sítí. Pouhý fakt, že již existuje 

více než jedna taková infrastruktura, by 

neměl být nutně chápán tak, jako že její 

aktiva jsou replikovatelná. První rozvodný 

bod by měl být určen na základě 

objektivních kritérií. 

orgány měly mít pravomoc uložit 

povinnosti přístupu všem operátorům, aniž 

je dotčena jejich tržní síla. V této 

souvislosti by vnitrostátní regulační orgány 

měly zohlednit veškeré technické a 

ekonomické překážky pro budoucí 

replikace sítí. Pouhý fakt, že již existuje 

více než jedna taková infrastruktura, by 

neměl být nutně chápán tak, jako že její 

aktiva jsou replikovatelná. První rozvodný 

bod by měl být určen na základě 

objektivních kritérií. Za zvláštních 

okolností by vnitrostátní regulační orgány 

měly mít možnost uložit povinnost 

zpřístupnit v této infrastruktuře aktivní 

síťové součásti využívané k poskytování 

služeb. Takové okolnosti mohou nastat, 

pokud by byl přístup k pasivním prvkům 

ekonomicky neefektivní nebo prakticky 

nezajistitelný. Je-li přístup poskytován na 

technické úrovni, která žadatelům o 

přístup umožňuje tytéž funkce a schopnost 

řídit a uzpůsobovat své služby a náklady 

podobným způsobem, jako kdyby využívali 

přístup prostřednictvím symetrické 

regulace, neměly by vnitrostátní regulační 

orgány ukládat povinnosti přesahující 

první soustřeďovací nebo rozvodný bod. 

Za účelem zabezpečení udržitelných 

přínosů hospodářské soutěže ve prospěch 

koncových uživatelů musí být zajištěno, 

aby u všech produktů určených koncovým 

uživatelům byla co největší část 

hodnotového řetězce předmětem 

hospodářské soutěže. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   232 

Eva Kaili 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 139 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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(139) V situacích, kdy podniky nemají 

přístup ke schůdným alternativám k 

nereplikovatelným aktivům až po první 

rozvodný bod, by vnitrostátní regulační 

orgány měly mít pravomoc uložit 

povinnosti přístupu všem operátorům, aniž 

je dotčena jejich tržní síla. V této 

souvislosti by vnitrostátní regulační orgány 

měly zohlednit veškeré technické a 

ekonomické překážky pro budoucí 

replikace sítí. Pouhý fakt, že již existuje 

více než jedna taková infrastruktura, by 

neměl být nutně chápán tak, jako že její 

aktiva jsou replikovatelná. První rozvodný 

bod by měl být určen na základě 

objektivních kritérií. 

(139) V situacích, kdy podniky nemají 

přístup ke schůdným alternativám k 

nereplikovatelným aktivům až po první 

rozvodný bod, by vnitrostátní regulační 

orgány měly mít pravomoc uložit 

povinnosti přístupu všem operátorům, aniž 

je dotčena jejich tržní síla. V této 

souvislosti by vnitrostátní regulační orgány 

měly zohlednit veškeré technické a 

ekonomické překážky pro budoucí 

replikace sítí. Pouhý fakt, že již existuje 

více než jedna taková infrastruktura, by 

neměl být nutně chápán tak, jako že její 

aktiva jsou replikovatelná. První rozvodný 

bod by měl být určen na základě 

objektivních kritérií. Za zvláštních 

okolností by v souladu s cíli této směrnice 

měly mít vnitrostátní regulační orgány 

možnost uložit povinnost zpřístupnit v této 

infrastruktuře aktivní síťové součásti 

využívané k poskytování služeb. Takové 

okolnosti mohou nastat, pokd by byl 

přístup k pasivním prvkům ekonomicky 

neefektivní nebo prakticky nezajistitelný. 

Za účelem zabezpečení udržitelných 

přínosů hospodářské soutěže ve prospěch 

koncových uživatelů musí být zajištěno, 

aby u všech produktů určených koncovým 

uživatelům byla co největší část 

hodnotového řetězce předmětem 

hospodářské soutěže. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   233 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 139 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(139) V situacích, kdy podniky nemají 

přístup ke schůdným alternativám k 

nereplikovatelným aktivům až po první 

(139) V situacích, kdy podniky nemají 

přístup ke schůdným alternativám k 

nereplikovatelným aktivům až po první 
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rozvodný bod, by vnitrostátní regulační 

orgány měly mít pravomoc uložit 

povinnosti přístupu všem operátorům, aniž 

je dotčena jejich tržní síla. V této 

souvislosti by vnitrostátní regulační orgány 

měly zohlednit veškeré technické a 

ekonomické překážky pro budoucí 

replikace sítí. Pouhý fakt, že již existuje 

více než jedna taková infrastruktura, by 

neměl být nutně chápán tak, jako že její 

aktiva jsou replikovatelná. První rozvodný 

bod by měl být určen na základě 

objektivních kritérií. 

rozvodný bod, by vnitrostátní regulační 

orgány měly mít pravomoc uložit 

povinnosti přístupu všem operátorům, aniž 

je dotčena jejich tržní síla. V této 

souvislosti by vnitrostátní regulační orgány 

měly zohlednit veškeré technické a 

ekonomické překážky pro budoucí 

replikace sítí. Pouhý fakt, že již existuje 

více než jedna taková infrastruktura, by 

neměl být nutně chápán tak, jako že její 

aktiva jsou replikovatelná. První rozvodný 

bod by měl být určen na základě 

objektivních kritérií. Za zvláštních 

okolností by v souladu s cíli této směrnice 

měly mít vnitrostátní regulační orgány 

možnost uložit povinnost zpřístupnit v této 

infrastruktuře aktivní síťové součásti 

využívané k poskytování služeb. Takové 

okolnosti mohou nastat, pokud by byl 

přístup k pasivním prvkům ekonomicky 

neefektivní nebo prakticky nezajistitelný. 

Za účelem zabezpečení udržitelných 

přínosů hospodářské soutěže ve prospěch 

koncových uživatelů musí být zajištěno, 

aby u všech produktů určených koncovým 

uživatelům byla co největší část 

hodnotového řetězce předmětem 

hospodářské soutěže. 

Or. en 

Odůvodnění 

Členské státy musejí být oprávněny k tomu, aby svým vnitrostátním regulačním orgánům 

svěřily pravomoc řešit problém oligopolních tržních struktur. Nástroje, které vnitrostátní 

regulační orgány získaly na základě nařízení o telekomunikacích, jsou použitelné hlavně 

v situacích, kdy lze prokázat významnou tržní sílu (SMP – Significant Market Power). To je 

pro regulační zásah značná překážka, která je pro vnitrostátní regulační orgány jen obtížně 

překonatelná. Problematické mohou být rovněž oligopolní struktury, kdy je trh ovládán více 

než jedním aktérem. 

 

Pozměňovací návrh   234 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 139 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(139) V situacích, kdy podniky nemají 

přístup ke schůdným alternativám k 

nereplikovatelným aktivům až po první 

rozvodný bod, by vnitrostátní regulační 

orgány měly mít pravomoc uložit 

povinnosti přístupu všem operátorům, aniž 

je dotčena jejich tržní síla. V této 

souvislosti by vnitrostátní regulační orgány 

měly zohlednit veškeré technické a 

ekonomické překážky pro budoucí 

replikace sítí. Pouhý fakt, že již existuje 

více než jedna taková infrastruktura, by 

neměl být nutně chápán tak, jako že její 

aktiva jsou replikovatelná. První rozvodný 

bod by měl být určen na základě 

objektivních kritérií. 

(139) V situacích, kdy podniky nemají 

přístup ke schůdným alternativám k 

nereplikovatelným aktivům až po první 

rozvodný bod, by vnitrostátní regulační 

orgány měly mít pravomoc uložit 

povinnosti přístupu všem operátorům, aniž 

je dotčena jejich tržní síla. V této 

souvislosti by vnitrostátní regulační orgány 

měly zohlednit veškeré technické a 

ekonomické překážky pro budoucí 

replikace sítí. Pouhý fakt, že již existuje 

více než jedna taková infrastruktura, by 

neměl být nutně chápán tak, jako že její 

aktiva jsou replikovatelná. První rozvodný 

bod by měl být určen na základě 

objektivních kritérií. Za zvláštních 

okolností by v souladu s cíli této směrnice 

měly mít vnitrostátní regulační orgány 

možnost uložit povinnost zpřístupnit v této 

infrastruktuře aktivní síťové součásti 

využívané k poskytování služeb. Takové 

okolnosti mohou nastat, pokud by byl 

přístup k pasivním prvkům ekonomicky 

neefektivní nebo prakticky nezajistitelný. 

Za účelem zabezpečení udržitelných 

přínosů hospodářské soutěže ve prospěch 

koncových uživatelů musí být zajištěno, 

aby u všech produktů určených koncovým 

uživatelům byla co největší část 

hodnotového řetězce předmětem 

hospodářské soutěže. 

Or. en 

Odůvodnění 

Nástroje, které vnitrostátní regulační orgány získalyna základě nařízení o telekomunikacích, 

jsou použitelné hlavně v situacích, kdy lze prokázat významnou tržní sílu (SMP – Significant 

Market Power). To je pro regulační zásah značná překážka, která je pro vnitrostátní 

regulační orgány jen obtížně překonatelná. Pro hospodářskou soutěž však nejsou hrozbou jen 

situace, kdy lze prokázat SMP. Problematické jsou i oligopolní struktury, kdy trh není ovládán 

jedním, nýbrž několika málo aktéry a v důsledku konsolidace trhu se jedná o stále častější 
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scénář. Členské státy musejí být oprávněny k tomu, aby svým vnitrostátním regulačním 

orgánům svěřily pravomoc řešit problém oligopolních tržních struktur. 

 

Pozměňovací návrh   235 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 139 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(139) V situacích, kdy podniky nemají 

přístup ke schůdným alternativám k 

nereplikovatelným aktivům až po první 

rozvodný bod, by vnitrostátní regulační 

orgány měly mít pravomoc uložit 

povinnosti přístupu všem operátorům, aniž 

je dotčena jejich tržní síla. V této 

souvislosti by vnitrostátní regulační orgány 

měly zohlednit veškeré technické a 

ekonomické překážky pro budoucí 

replikace sítí. Pouhý fakt, že již existuje 

více než jedna taková infrastruktura, by 

neměl být nutně chápán tak, jako že její 

aktiva jsou replikovatelná. První rozvodný 

bod by měl být určen na základě 

objektivních kritérií. 

(139) V situacích, kdy podniky nemají 

přístup ke schůdným alternativám k 

nereplikovatelným aktivům až po první 

rozvodný bod, by vnitrostátní regulační 

orgány měly mít pravomoc uložit 

povinnosti přístupu všem operátorům, aniž 

je dotčena jejich tržní síla. V této 

souvislosti by vnitrostátní regulační orgány 

měly zohlednit veškeré technické a 

ekonomické překážky pro budoucí 

replikace sítí. Vzhledem k tomu, že takové 

povinnosti mohou působit rušivě, 

oslabovat investiční pobídky a mít 

kontraproduktivní účinek v podobě 

posilování postavení dominantních 

aktérů, měly by být ukládány pouze tehdy, 

když jsou oprávněné a přiměřené jako 

prostředek k dosažení dlouhodobě 

udržitelné hospodářské soutěže na 

příslušných trzích. Pouhý fakt, že již 

existuje více než jedna taková 

infrastruktura, by neměl být nutně chápán 

tak, jako že její aktiva jsou replikovatelná. 

První rozvodný bod by měl být určen na 

základě objektivních kritérií. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   236 
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Kathleen Van Brempt 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 139 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(139) V situacích, kdy podniky nemají 

přístup ke schůdným alternativám k 

nereplikovatelným aktivům až po první 

rozvodný bod, by vnitrostátní regulační 

orgány měly mít pravomoc uložit 

povinnosti přístupu všem operátorům, aniž 

je dotčena jejich tržní síla. V této 

souvislosti by vnitrostátní regulační orgány 

měly zohlednit veškeré technické a 

ekonomické překážky pro budoucí 

replikace sítí. Pouhý fakt, že již existuje 

více než jedna taková infrastruktura, by 

neměl být nutně chápán tak, jako že její 

aktiva jsou replikovatelná. První rozvodný 

bod by měl být určen na základě 

objektivních kritérií. 

(139) V situacích, kdy podniky nemají 

přístup ke schůdným alternativám k 

nereplikovatelným aktivům až po první 

rozvodný bod, by vnitrostátní regulační 

orgány měly mít pravomoc uložit 

povinnosti přístupu všem operátorům, aniž 

je dotčena jejich tržní síla. V této 

souvislosti by vnitrostátní regulační orgány 

měly zohlednit veškeré technické a 

ekonomické překážky pro budoucí 

replikace sítí. Pouhý fakt, že již existuje 

více než jedna taková infrastruktura, by 

neměl být nutně chápán tak, jako že její 

aktiva jsou replikovatelná. První rozvodný 

bod by měl být určen na základě 

objektivních kritérií. Vnitrostátní 

regulační orgány by měly mít prostředky a 

možnost zasáhnout, pokud to okolnosti 

vyžadují, aby byly schopny trvale 

zajišťovat výsledky, které budou pro 

uživatele z hlediska kvality a dostupnosti 

různých konkurenčních nabídek za slušné 

ceny co nejlepší. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   237 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 139 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(139) V situacích, kdy podniky nemají 

přístup ke schůdným alternativám k 

nereplikovatelným aktivům až po první 

rozvodný bod, by vnitrostátní regulační 

orgány měly mít pravomoc uložit 

(139) Směrnice 2014/61/EU o 

opatřeních ke snížení nákladů obsahuje 

doplňkové prvky symetrické regulace. 

Tato směrnice stanoví, že Evropská 

komise Evropskému parlamentu a Radě 



 

AM\1122801CS.docx 99/160 PE602.947v01-00 

 CS 

povinnosti přístupu všem operátorům, 

aniž je dotčena jejich tržní síla. V této 

souvislosti by vnitrostátní regulační 

orgány měly zohlednit veškeré technické a 

ekonomické překážky pro budoucí 

replikace sítí. Pouhý fakt, že již existuje 

více než jedna taková infrastruktura, by 

neměl být nutně chápán tak, jako že její 

aktiva jsou replikovatelná. První rozvodný 

bod by měl být určen na základě 

objektivních kritérií. 

předloží nejpozději dne 1. července 2018 

zprávu o provádění této směrnice. Mělo by 

se počkat na výsledky této zprávy o 

provádění a teprve na jejím základě 

rozhodnout, zda jsou doplňkové prvky 

symetrické regulace nezbytné. 

Or. de 

Odůvodnění 

Zpráva o provádění směrnice 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů, která by měla být 

předložena nejpozději dne 1. července 2018, přinese přesnou analýzu doplňkových prvků 

symetrické regulace a jejich účinků na trh. Nyní by se na tuto zprávu mělo počkat. 

 

Pozměňovací návrh   238 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 139 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(139) V situacích, kdy podniky nemají 

přístup ke schůdným alternativám k 

nereplikovatelným aktivům až po první 

rozvodný bod, by vnitrostátní regulační 

orgány měly mít pravomoc uložit 

povinnosti přístupu všem operátorům, aniž 

je dotčena jejich tržní síla. V této 

souvislosti by vnitrostátní regulační orgány 

měly zohlednit veškeré technické a 

ekonomické překážky pro budoucí 

replikace sítí. Pouhý fakt, že již existuje 

více než jedna taková infrastruktura, by 

neměl být nutně chápán tak, jako že její 

aktiva jsou replikovatelná. První rozvodný 

bod by měl být určen na základě 

objektivních kritérií. 

(139) V situacích, kdy podniky nemají 

přístup ke schůdným alternativám k 

nereplikovatelným aktivům až po rozvodný 

bod, by vnitrostátní regulační orgány měly 

mít pravomoc uložit povinnosti přístupu 

všem operátorům, aniž je dotčena jejich 

tržní síla. V této souvislosti by vnitrostátní 

regulační orgány měly zohlednit veškeré 

technické a ekonomické překážky pro 

budoucí replikace sítí. Pouhý fakt, že již 

existuje více než jedna taková 

infrastruktura, by neměl být nutně chápán 

tak, jako že její aktiva jsou replikovatelná. 

Rozvodný bod je určen vnitrostátním 

regulačním orgánem. Při rozhodování o 

umístění tohoto bodu zváží vnitrostátní 

regulační orgán přínosy hospodářské 

soutěže v oblasti infrastruktury a potřebu 

zamezit neúčelnému zmnožování síťových 
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prvků. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   239 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 139 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(139) V situacích, kdy podniky nemají 

přístup ke schůdným alternativám k 

nereplikovatelným aktivům až po první 

rozvodný bod, by vnitrostátní regulační 

orgány měly mít pravomoc uložit 

povinnosti přístupu všem operátorům, aniž 

je dotčena jejich tržní síla. V této 

souvislosti by vnitrostátní regulační orgány 

měly zohlednit veškeré technické a 

ekonomické překážky pro budoucí 

replikace sítí. Pouhý fakt, že již existuje 

více než jedna taková infrastruktura, by 

neměl být nutně chápán tak, jako že její 

aktiva jsou replikovatelná. První rozvodný 

bod by měl být určen na základě 

objektivních kritérií. 

(139) V situacích, kdy podniky nemají 

přístup ke schůdným alternativám k 

nereplikovatelným aktivům až po první 

rozvodný bod, by vnitrostátní regulační 

orgány měly mít pravomoc uložit 

povinnosti přístupu všem vlastníkům 

vedení a kabelů či podnikům, které mají 

právo takové vedení a kabely používat, 

aniž je dotčena jejich tržní síla. V této 

souvislosti by vnitrostátní regulační orgány 

měly zohlednit veškeré technické a 

ekonomické překážky pro budoucí 

replikace sítí. Pouhý fakt, že již existuje 

více než jedna taková infrastruktura, by 

neměl být nutně chápán tak, jako že její 

aktiva jsou replikovatelná. První rozvodný 

bod by měl být určen na základě 

objektivních kritérií. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   240 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 139 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (139a) Je pravděpodobné, že 

v zeměpisných oblastech, jejichž trhy se 
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vzhledem k chystaným investicím či 

obchodním dohodám, včetně dohod o 

společných investicích, jeví jako 

oligopolní nebo lze očekávat, že takové 

výhledově budou, budou možnosti 

podpory hospodářské soutěže a zajištění 

přínosů pro koncové uživatele omezené. 

Pokud jsou vnitrostátní regulační orgány 

schopny určit jednostrannou tržní sílu 

(UMP – Unilateral Market Power), jsou 

oprávněny jednat a předběžně provádět 

konkrétně zaměřené monitorování a 

s větší pravděpodobností pak budou muset 

uložit nebo ponechat v platnosti 

povinnosti ex ante. Tím spíše jsou k tomu 

oprávněny v případě, že se jedná o 

velkoobchodní trh. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pro hospodářskou soutěž nejsou hrozbou jen situace, kdy lze prokázat významnou tržní sílu 

(SMP). Problematické jsou i oligopolní struktury, kdy trh není ovládán jedním, nýbrž několika 

málo aktéry, a tento scénář je stále častější. Je důležité, aby vnitrostátní regulační orgány 

měly prostředky, které jim problém oligopolních tržních struktur umožní řešit. 

 

Pozměňovací návrh   241 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 139 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (139a) Je pravděpodobné, že 

v zeměpisných oblastech, jejichž trhy se 

vzhledem k chystaným investicím či 

obchodním dohodám, včetně dohod o 

společných investicích, jeví jako 

oligopolní nebo lze očekávat, že takové 

výhledově budou, budou možnosti 

podpory hospodářské soutěže a zajištění 

přínosů pro koncové uživatele omezené. 
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Vnitrostátní regulační orgány by 

v takových případech měly být obezřetné 

a předběžně provádět konkrétně zaměřené 

monitorování a s větší pravděpodobností 

pak budou muset uložit nebo ponechat 

v platnosti povinnosti stanovené ex ante. 

Tím spíše jsou k tomu oprávněny 

v případě, že se jedná o velkoobchodní trh. 

Or. en 

Odůvodnění 

The tools that NRAs are given by telecom regulation are mainly focused on situations where 

Significant Market Power (SMP) is demonstrable. This is an important barrier for regulatory 

intervention that is not easy for NRAs to overcome. Importantly, as BEREC rightly points out, 

situations of Significant Market Power are not the only threats to competition. Oligopolistic 

structures where the market is dominated by not one but a reduced number of players are also 

problematic and increasingly commonplace as a result of market consolidation. Member 

States must be entitled to empower their NRAs to deal with oligopolistic market structures. 

 

Pozměňovací návrh   242 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 140 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(140) V oblastech s nízkou hustotou 

osídlení může být odůvodněné rozšířit 

povinnosti přístupu na vedení a kabely i 

za první soustřeďovací bod, avšak omezit 

tyto povinnosti na body co nejbližší 

koncovým uživatelům, pokud by replikace 

prokazatelně nebyla možná ani za tímto 

prvním soustřeďovacím bodem. 

vypouští se 

Or. de 

Odůvodnění 

Zpráva o provádění směrnice 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů, která by měla být 

předložena nejpozději dne 1. července 2018, přinese přesnou analýzu doplňkových prvků 

symetrické regulace a jejich účinků na trh. Nyní by se na tuto zprávu mělo počkat. 
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Pozměňovací návrh   243 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 140 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(140) V oblastech s nízkou hustotou 

osídlení může být odůvodněné rozšířit 

povinnosti přístupu na vedení a kabely i za 

první soustřeďovací bod, avšak omezit tyto 

povinnosti na body co nejbližší koncovým 

uživatelům, pokud by replikace 

prokazatelně nebyla možná ani za tímto 

prvním soustřeďovacím bodem. 

(140) Zejména v oblastech s nízkou 

hustotou osídlení může být odůvodněné 

rozšířit povinnosti přístupu na vedení a 

kabely i za první soustřeďovací bod, avšak 

omezit tyto povinnosti na body co nejbližší 

koncovým uživatelům, pokud by replikace 

prokazatelně nebyla možná ani za tímto 

prvním soustřeďovacím bodem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   244 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 140 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(140) V oblastech s nízkou hustotou 

osídlení může být odůvodněné rozšířit 

povinnosti přístupu na vedení a kabely i za 

první soustřeďovací bod, avšak omezit tyto 

povinnosti na body co nejbližší koncovým 

uživatelům, pokud by replikace 

prokazatelně nebyla možná ani za tímto 

prvním soustřeďovacím bodem. 

(140) Povinnosti přístupu může být 

odůvodněné rozšířit na vedení a kabely i za 

soustřeďovací bod, který určí vnitrostátní 

regulační orgán, a to v oblastech s nízkou 

hustotou osídlení, ve kterých by replikace 

prokazatelně nebyla hospodářsky 

životaschopná ani prakticky možná ani za 

tímto soustřeďovacím bodem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   245 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Návrh směrnice 
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Bod odůvodnění 141 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(141) V takových případech může být za 

účelem dodržení zásady proporcionality 

vhodné, aby vnitrostátní regulační orgány 

osvobodily z povinností přístupu za 

prvním soustřeďovacím bodem některé 

kategorie vlastníků a/nebo podniků s 

odůvodněním, že povinnost přístupu, 

která není podložena významnou tržní 

silou, by mohla ohrozit jejich 

ekonomickou životaschopnost, pokud jde 

o nedávno zavedené síťové prvky. Na 

strukturálně oddělené podniky by se 

takové povinnosti přístupu vztahovat 

neměly, pokud nabízejí účinný 

alternativní přístup k síti s velmi vysokou 

kapacitou na komerčním základě. 

vypouští se 

Or. de 

Odůvodnění 

Zpráva o provádění směrnice 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů, která by měla být 

předložena nejpozději dne 1. července 2018, přinese přesnou analýzu doplňkových prvků 

symetrické regulace a jejich účinků na trh. Nyní by se na tuto zprávu mělo počkat. 

 

Pozměňovací návrh   246 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 141 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(141) V takových případech může být za 

účelem dodržení zásady proporcionality 

vhodné, aby vnitrostátní regulační orgány 

osvobodily z povinností přístupu za 

prvním soustřeďovacím bodem některé 

kategorie vlastníků a/nebo podniků s 

odůvodněním, že povinnost přístupu, 

která není podložena významnou tržní 

silou, by mohla ohrozit jejich 

ekonomickou životaschopnost, pokud jde 

vypouští se 
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o nedávno zavedené síťové prvky. Na 

strukturálně oddělené podniky by se 

takové povinnosti přístupu vztahovat 

neměly, pokud nabízejí účinný 

alternativní přístup k síti s velmi vysokou 

kapacitou na komerčním základě. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   247 

Michał Boni 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 142 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(142) Sdílení pasivní nebo aktivní 

infrastruktury využívané při poskytování 

služeb bezdrátových elektronických 

komunikací či společné zavádění takových 

infrastruktur v souladu se zásadami práva 

hospodářské soutěže může být obzvláště 

užitečné pro maximalizaci připojení s 

velmi vysokou kapacitou v Unii, zejména v 

řidčeji osídlených oblastech, kde replikace 

není proveditelná a existuje riziko, že 

koncoví uživatelé nebudou mít k takovému 

připojení přístup. Vnitrostátní regulační 

orgány by měly mít možnost v souladu s 

právními předpisy Unie výjimečně uložit 

takové sdílení nebo společné zavedení, 

anebo zajištění lokalizovaného přístupu k 

roamingu, pokud prokáží přínosy takového 

sdílení či zajištění přístupu spočívající v 

překonání velmi závažných překážek pro 

replikaci a u řešení jinak významných 

omezení pro možnost volby koncových 

uživatelů nebo kvalitu služeb nebo obojí, 

nebo pro územní pokrytí, a pokud při tom 

zohlední určité aspekty, zejména nutnost 

zachovat pobídky pro zavádění 

infrastruktury. 

(142) Sdílení pasivní infrastruktury 

využívané při poskytování služeb 

bezdrátových elektronických komunikací v 

souladu se zásadami práva hospodářské 

soutěže může být obzvláště užitečné pro 

maximalizaci připojení s velmi vysokou 

kapacitou v Unii, zejména v řidčeji 

osídlených oblastech, kde replikace není 

proveditelná a existuje riziko, že koncoví 

uživatelé nebudou mít k takovému 

připojení přístup. Vnitrostátní regulační 

orgány by měly mít možnost v souladu s 

právními předpisy Unie výjimečně uložit 

takové sdílení, anebo zajištění 

lokalizovaného přístupu k roamingu, pokud 

prokáží přínosy takového sdílení či 

zajištění přístupu spočívající v překonání 

velmi závažných překážek pro replikaci a u 

řešení jinak významných omezení pro 

možnost volby koncových uživatelů nebo 

kvalitu služeb nebo obojí, nebo pro územní 

pokrytí, a pokud při tom zohlední určité 

aspekty, zejména nutnost zachovat pobídky 

pro zavádění infrastruktury. Přístup k 

elektrickému vedení a kabelům uvnitř 

budov zůstává významnou překážkou 

hospodářské soutěže. Je třeba zajistit, aby 

všechny zainteresované třetí strany měly 

přístup k informacím, které mají 
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k dispozici pouze vlastníci nebo uživatelé 

takovýchto infrastruktur uvnitř budov, a 

aby bylo vyhovováno veškerým 

opodstatněným žádostem o přístup. 

Or. en 

Odůvodnění 

Připojení kohokoli ke komukoli představuje důležitý požadavek, které by měl být prosazován. 

Koncepčně se ovšem odchyluje o výchozí zásady regulace služeb elektronických komunikací, 

která se zakládá na SMP a na zásadách práva v oblasti hospodářské soutěže. Povinnosti 

týkající se připojení kohokoli ke komukoli by proto měly být ukládány pouze ve výjimečných 

případech, kdy je to řádně odůvodněno a kdy neexistuje nebo neplatí právní úprava založená 

na SMP. Takovou výjimkou je přístup k elektrickému vedení a kabelům uvnitř budov. 

 

Pozměňovací návrh   248 

Lieve Wierinck, Hilde Vautmans 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 143 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(143) Přestože je za určitých okolností 

vhodné, aby vnitrostátní regulační orgány 

ukládaly za účelem plnění cílů, jako je 

spojení mezi koncovými body sítě a 

interoperabilita služeb, povinnosti 

operátorům, kteří nemají významnou tržní 

sílu, je nutné zajistit, aby byly tyto 

povinnosti ukládány v souladu s 

předpisovým rámcem, a zejména s jeho 

oznamovacími postupy. 

(143) Přestože je za určitých okolností 

vhodné, aby vnitrostátní regulační orgány 

ukládaly za účelem plnění cílů, jako je 

spojení mezi koncovými body sítě a 

interoperabilita služeb, povinnosti 

operátorům, kteří nemají významnou tržní 

sílu, je nutné zajistit, aby byly tyto 

povinnosti ukládány v souladu s 

předpisovým rámcem, a zejména s jeho 

oznamovacími postupy. Takové povinnosti 

musí být ukládány pouze tehdy, kdy je 

to odůvodněno zajištěním plnění cílů této 

směrnice a kdy jsou tyto povinnosti 

objektivně odůvodněné, transparentní, 

přiměřené a nediskriminační a jejich 

účelem je podpora efektivity, udržitelné 

hospodářské soutěže, efektivních investic 

a inovací, kdy přinášejí co nejvyšší výhody 

koncovým uživatelům a jsou uloženy 

v souladu s příslušnými oznamovacími 

postupy. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh   249 

Michał Boni 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 143 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(143) Přestože je za určitých okolností 

vhodné, aby vnitrostátní regulační orgány 

ukládaly za účelem plnění cílů, jako je 

spojení mezi koncovými body sítě a 

interoperabilita služeb, povinnosti 

operátorům, kteří nemají významnou tržní 

sílu, je nutné zajistit, aby byly tyto 

povinnosti ukládány v souladu s 

předpisovým rámcem, a zejména s jeho 

oznamovacími postupy. 

(143) Přestože je za určitých okolností 

vhodné, aby vnitrostátní regulační orgány 

ukládaly za účelem plnění cílů, jako je 

spojení mezi koncovými body sítě a 

interoperabilita služeb, povinnosti 

operátorům, kteří nemají významnou tržní 

sílu, je nutné zajistit, aby byly tyto 

povinnosti ukládány v souladu s 

předpisovým rámcem, a zejména s jeho 

oznamovacími postupy, a v případech, kdy 

povinnosti operátorů, kteří mají 

významnou tržní sílu, nejsou nebo 

pravděpodobně nebudou účinné. 

Or. en 

Odůvodnění 

Povinnosti týkající se připojení kohokoli ke komukoli by měly být ukládány pouze ve 

výjimečných případech, kdy je to řádně odůvodněno a kdy neexistuje nebo neplatí právní 

úprava založená na SMP. 

 

Pozměňovací návrh   250 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 147 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(147) Dominantní postavení mohou 

společně zaujímat dva nebo více podniků 

nejen tehdy, když existují strukturální nebo 

jiné vazby mezi nimi, ale i tehdy, když 

struktura relevantního trhu vede ke 

(147) Dominantní postavení mohou 

společně zaujímat dva nebo více podniků 

nejen tehdy, když existují strukturální nebo 

jiné vazby mezi nimi, ale i tehdy, když 

struktura relevantního trhu vede ke 
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koordinačním účinkům, tj. podporuje 

souběžné nebo spojené protisoutěžní 

chování na trhu. 

koordinačním účinkům, tj. podporuje 

souběžné nebo spojené protisoutěžní 

chování na trhu. Vzhledem 

k postupujícímu sbližování a upevňování 

trhů elektronických komunikací, jejichž 

součástí jsou v některých případech i trhy 

související s obsahem, a vzhledem k tomu, 

že trhy v souvislosti s tím stále větší měrou 

ovládají oligopoly či duopoly, což může 

vést k tomu, že současný rámec SMP 

začne být neefektivní, je třeba zvážit, zda 

by i postavení dvou nebo více podniků, 

které mohou významnou měrou bránit 

účinné hospodářské soutěži, nebylo možné 

pokládat za postavení odpovídající 

významné tržní síle. Toto posouzení by 

mělo zohlednit příslušné trhy zahrnující – 

avšak nikoli výlučně – tržní podíly jiných 

účastníků trhu, tržní sílu podniku na 

nejvíce souvisejících trzích, překážky 

bránící vstupu na trh, koncentraci trhu, 

rozrůzněnost produktů, kapacitní omezení 

a náklady na změnu poskytovatele. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   251 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 155 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(155) Pro vnitrostátní regulační orgány 

je výchozím bodem pro vymezení 

velkoobchodních trhů, které připadají v 

úvahu pro regulaci ex ante, analýza 

odpovídajících maloobchodních trhů. 

Analýza účinné hospodářské soutěže na 

maloobchodní a velkoobchodní úrovni se 

(155) S ohledem na snadnější vymezení 

velkoobchodních trhů, které připadají v 

úvahu pro regulaci ex ante, může být 

vhodné, aby vnitrostátní regulační orgány 

provedly analýzu příslušných 
maloobchodních trhů. Pokud se však 

postup pro analýzu trhu zaměřuje na 
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provádí se zaměřením do budoucna v 

určitém časovém horizontu a na základě 

práva hospodářské soutěže, včetně 

příslušné judikatury Soudního dvora v 

relevantních případech. Dojde-li se k 

závěru, že by určitý maloobchodní trh byl 

účinně konkurenční i při neuplatnění 

velkoobchodní regulace ex ante na 

odpovídajícím trhu nebo trzích, měl by 

vnitrostátní regulační orgán vyvodit závěr, 

že regulace na velkoobchodní úrovni již 

není potřebná. 

velkoobchodní trh, není formální 

vymezení maloobchodních trhů nutné, 

protože velkoobchodní trh může odpovídat 

více než jednomu maloobchodnímu trhu. 
Analýza účinné hospodářské soutěže na 

maloobchodní a velkoobchodní úrovni se 

provádí se zaměřením do budoucna v 

určitém časovém horizontu a na základě 

práva hospodářské soutěže, včetně 

příslušné judikatury Soudního dvora v 

relevantních případech. Dojde-li se k 

závěru, že by určitý maloobchodní trh byl 

účinně konkurenční i při neuplatnění 

velkoobchodní regulace ex ante na 

odpovídajícím trhu nebo trzích, může 

vnitrostátní regulační orgán vyvodit závěr, 

že regulace na velkoobchodní úrovni již 

není potřebná. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   252 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 157 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(157) Při zvažování velkoobchodní 

regulace za účelem řešení problémů na 

maloobchodní úrovni by vnitrostátní 

regulační orgány měly zohlednit 

skutečnost, že velkoobchodní vstupy pro 

určitý maloobchodní trh může poskytovat 

více předcházejících velkoobchodních trhů 

a naopak, že jeden velkoobchodní trh může 

poskytovat velkoobchodní vstupy pro řadu 

maloobchodních trhů. Kromě toho může 

být dynamika hospodářské soutěže na 

určitém trhu ovlivněna působením 

(157) Při zvažování velkoobchodní 

regulace za účelem řešení problémů na 

maloobchodní úrovni by vnitrostátní 

regulační orgány měly zohlednit 

skutečnost, že velkoobchodní vstupy pro 

určitý maloobchodní trh může poskytovat 

více předcházejících velkoobchodních trhů 

a naopak, že jeden velkoobchodní trh může 

poskytovat velkoobchodní vstupy pro řadu 

maloobchodních trhů. Kromě toho může 

být dynamika hospodářské soutěže na 

určitém trhu ovlivněna působením 
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přilehlých, avšak nikoliv vertikálních trhů, 

jako tomu může být například mezi 

některými trhy pevných a mobilních sítí. 

Vnitrostátní regulační orgány by takové 

posouzení měly provádět zvlášť pro každý 

z velkoobchodních trhů, u nichž se zvažuje 

regulace, a začít s nápravnými opatřeními 

pro přístup k civilní infrastruktuře, neboť 

taková nápravná opatření obvykle vedou k 

udržitelnější hospodářské soutěži, včetně 

hospodářské soutěže v oblasti 

infrastruktury, a poté provést analýzu 

všech velkoobchodních trhů, u nichž 

připadá v úvahu regulace ex ante, za 

účelem posouzení, zda je pravděpodobné, 

že opatření vhodně vyřeší problémy 

zjištěné v oblasti hospodářské soutěže na 

maloobchodní úrovni. Při rozhodování o 

konkrétním nápravném opatření, které má 

být uloženo, by vnitrostátní regulační 

orgány měly posoudit jeho technickou 

proveditelnost a provést analýzu nákladů a 

přínosů, s přihlédnutím k tomu, do jaké 

míry vhodně řeší problémy zjištěné v 

oblasti hospodářské soutěže na 

maloobchodní úrovni. Vnitrostátní 

regulační orgány by měly zvážit dopady 

uložení takových nápravných opatření, 

která, jsou-li proveditelná pouze u 

některých síťových topologií, by mohla 

odrazovat od zavádění sítí s velmi vysokou 

kapacitou v zájmu koncových uživatelů. V 

každém stadiu posuzování by vnitrostátní 

regulační orgán předtím, než určí, zda by 

mělo být určitému operátorovi s 

významnou tržní silou uloženo další 

nápravné opatření, měl určit, zda dotčený 

maloobchodní trh bude účinně 

konkurenční s ohledem na jakékoliv 

příslušné obchodní dohody nebo jiné 

okolnosti na velkoobchodním trhu, včetně 

dalších typů již platné regulace, jako jsou 

například povinnosti obecného přístupu k 

nereplikovatelným aktivům nebo 

povinnosti uložené podle směrnice 

2014/61/EU, a regulačních opatření, která 

vnitrostátní regulační orgán již pokládá pro 

operátora s významnou tržní silou za 

přilehlých, avšak nikoliv vertikálních trhů, 

jako tomu může být například mezi 

některými trhy pevných a mobilních sítí. 

Vnitrostátní regulační orgány by takové 

posouzení měly provádět zvlášť pro každý 

z velkoobchodních trhů, u nichž se zvažuje 

regulace, přičemž by měly posoudit, zda 

nápravná opatření pro přístup k civilní 

infrastruktuře jsou nejvhodnější, neboť 

taková nápravná opatření obvykle vedou k 

udržitelnější hospodářské soutěži, včetně 

hospodářské soutěže v oblasti 

infrastruktury, zároveň však bývají 

z hlediska dostupnosti či praktické 

použitelnosti omezena, nebo zda jsou 

nejvhodnější nápravná opatření pro 

přístup k přiřazeným zařízením, a poté 

provést analýzu všech velkoobchodních 

trhů, u nichž připadá v úvahu regulace ex 

ante, za účelem posouzení, zda je 

pravděpodobné, že opatření vhodně vyřeší 

problémy zjištěné v oblasti hospodářské 

soutěže na maloobchodní úrovni. Při 

rozhodování o konkrétním nápravném 

opatření, které má být uloženo, by 

vnitrostátní regulační orgány měly 

posoudit jeho technickou proveditelnost a 

provést analýzu nákladů a přínosů, s 

přihlédnutím k tomu, do jaké míry vhodně 

řeší problémy zjištěné v oblasti 

hospodářské soutěže na maloobchodní 

úrovni, a s cílem umožnit udržitelnou 

hospodářskou soutěž na základě 

diferenciace a technologické neutrality. 

Vnitrostátní regulační orgány by měly 

zvážit dopady uložení takových 

nápravných opatření, která, jsou-li 

proveditelná pouze u některých síťových 

topologií, by mohla odrazovat od zavádění 

sítí s velmi vysokou kapacitou v zájmu 

koncových uživatelů. Vnitrostátní 

regulační orgány by měly rovněž 

prostřednictvím uložených nápravných 

opatření vytvářet, pokud možno ještě před 

zaváděním infrastruktury, pobídky 

motivující k budování pružné a otevřené 

síťové architektury, která by postupem 

času umožnila v pozdější fázi zmenšit 
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vhodné. I když takové rozdíly nevedou k 

vymezení odlišných zeměpisných trhů, 

mohou ospravedlnit diferenciaci vhodných 

nápravných opatřených ukládaných s 

ohledem na odlišnou míru omezení 

hospodářské soutěže. 

zátěž, kterou představují ukládaná 

nápravná opatření, a omezit jejich 

složitost. V každém stadiu posuzování by 

vnitrostátní regulační orgán předtím, než 

určí, zda by mělo být určitému operátorovi 

s významnou tržní silou uloženo další 

nápravné opatření, měl určit, zda dotčené 

relevantní trhy budou účinně konkurenční 

s ohledem na jakékoliv příslušné obchodní 

dohody nebo jiné okolnosti na 

velkoobchodním trhu, včetně dalších typů 

již platné regulace, jako jsou například 

povinnosti obecného přístupu k 

nereplikovatelným aktivům nebo 

povinnosti uložené podle směrnice 

2014/61/EU, a regulačních opatření, která 

vnitrostátní regulační orgán již pokládá pro 

operátora s významnou tržní silou za 

vhodné. I když takové rozdíly nevedou k 

vymezení odlišných zeměpisných trhů, 

mohou ospravedlnit diferenciaci vhodných 

nápravných opatřených ukládaných s 

ohledem na odlišnou míru omezení 

hospodářské soutěže. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   253 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 164 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(164) Při posuzování přiměřenosti 

ukládaných povinností a podmínek 

zohlední vnitrostátní regulační orgány 

členského státu rozdílnou situaci 

hospodářské soutěže v různých částech 

tohoto členského státu, přičemž přihlédnou 

(164) Při posuzování přiměřenosti 

ukládaných povinností a podmínek 

zohlední vnitrostátní regulační orgány 

členského státu rozdílnou situaci 

hospodářské soutěže v různých částech 

tohoto členského státu, přičemž přihlédnou 
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zejména k výsledkům zeměpisného 

průzkumu provedeného v souladu s touto 

směrnicí. 

zejména k výsledkům zeměpisného 

průzkumu provedeného v souladu s touto 

směrnicí. Vnitrostátní regulační orgány 

zajistí, aby povinnosti, které ukládají 

operátorům označeným jako operátoři s 

významnou tržní silou, byly účinné. 

Vnitrostátní regulační orgány mohou 

předem stanovit režimy sankcí, které 

budou použity v případě porušení těchto 

povinností. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   254 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 164 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(164) Při posuzování přiměřenosti 

ukládaných povinností a podmínek 

zohlední vnitrostátní regulační orgány 

členského státu rozdílnou situaci 

hospodářské soutěže v různých částech 

tohoto členského státu, přičemž přihlédnou 

zejména k výsledkům zeměpisného 

průzkumu provedeného v souladu s touto 

směrnicí. 

(164) Při posuzování přiměřenosti 

ukládaných povinností a podmínek 

zohlední vnitrostátní regulační orgány 

členského státu rozdílnou situaci 

hospodářské soutěže v různých částech 

tohoto členského státu, přičemž přihlédnou 

zejména k výsledkům zeměpisného 

průzkumu provedeného v souladu s touto 

směrnicí. Za účelem zajištění toho, aby 

povinnosti operátorů s významnou tržní 

silou byly skutečně dodržovány, mohou 

vnitrostátní regulační orgány pro případ 

jejich porušování stanovit sankce. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   255 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 172 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(172) Inženýrské sítě, které mohou být 

hostitelem sítě elektronických 

komunikací, jsou klíčové pro úspěšné 

zavádění nových sítí s velmi vysokou 

kapacitou kvůli vysokým nákladům na 

jejich zdvojování a významným úsporám v 

případě jejich opětovného využívání. 

Proto je kromě pravidel pro fyzické 

infrastruktury stanovených ve směrnici 

2014/61/EU v situacích, kdy inženýrské 

sítě vlastní operátor označený jako 

operátor s významnou tržní silou, 

zapotřebí stanovit zvláštní nápravné 

opatření. Pokud inženýrské sítě existují a 

je možné je opakovaně využít, má 

dosažení účinného přístupu k těmto sítím 

vysoce pozitivní účinky na zavádění 

konkurenční infrastruktury, a proto je 

nutné zajistit, aby přístup k těmto sítím 

bylo možné použít jako samostatné 

nápravné opatření pro zlepšení dynamiky 

hospodářské soutěže a dynamiky zavádění 

na jakémkoliv navazujícím trhu, které je 

třeba vzít v úvahu před tím, než se začne 

posuzovat potřeba uložit jakákoliv jiná 

potenciální nápravná opatření, a ne pouze 

jako doplňkové nápravné opatření pro 

jiné velkoobchodní produkty nebo služby 

nebo jako nápravné opatření omezené na 

podniky, které tyto jiné velkoobchodní 

produkty nebo služby využívají. 

Vnitrostátní regulační orgány by měly 

oceňovat starší opětovně využitelné 

inženýrské sítě na základě regulační 

účetní čisté hodnoty celkových odpisů v 

okamžiku výpočtu, indexované vhodným 

cenovým indexem, například indexem 

maloobchodních cen, a vyloučit majetek, 

který byl zcela odepsán za dobu nejméně 

40 let, avšak stále se užívá. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   256 
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Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 172 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(172) Inženýrské sítě, které mohou být 

hostitelem sítě elektronických komunikací, 

jsou klíčové pro úspěšné zavádění nových 

sítí s velmi vysokou kapacitou kvůli 

vysokým nákladům na jejich zdvojování a 

významným úsporám v případě jejich 

opětovného využívání. Proto je kromě 

pravidel pro fyzické infrastruktury 

stanovených ve směrnici 2014/61/EU v 

situacích, kdy inženýrské sítě vlastní 

operátor označený jako operátor s 

významnou tržní silou, zapotřebí stanovit 

zvláštní nápravné opatření. Pokud 

inženýrské sítě existují a je možné je 

opakovaně využít, má dosažení účinného 

přístupu k těmto sítím vysoce pozitivní 

účinky na zavádění konkurenční 

infrastruktury, a proto je nutné zajistit, aby 

přístup k těmto sítím bylo možné použít 

jako samostatné nápravné opatření pro 

zlepšení dynamiky hospodářské soutěže a 

dynamiky zavádění na jakémkoliv 

navazujícím trhu, které je třeba vzít v 

úvahu před tím, než se začne posuzovat 

potřeba uložit jakákoliv jiná potenciální 

nápravná opatření, a ne pouze jako 

doplňkové nápravné opatření pro jiné 

velkoobchodní produkty nebo služby nebo 

jako nápravné opatření omezené na 

podniky, které tyto jiné velkoobchodní 

produkty nebo služby využívají. 

Vnitrostátní regulační orgány by měly 

oceňovat starší opětovně využitelné 

inženýrské sítě na základě regulační účetní 

čisté hodnoty celkových odpisů v 

okamžiku výpočtu, indexované vhodným 

cenovým indexem, například indexem 

maloobchodních cen, a vyloučit majetek, 

který byl zcela odepsán za dobu nejméně 

40 let, avšak stále se užívá. 

(172) Inženýrské sítě, které mohou být 

hostitelem sítě elektronických komunikací, 

jsou klíčové pro úspěšné zavádění nových 

sítí s velmi vysokou kapacitou kvůli 

vysokým nákladům na jejich zdvojování a 

významným úsporám v případě jejich 

opětovného využívání. Proto je kromě 

pravidel pro fyzické infrastruktury 

stanovených ve směrnici 2014/61/EU v 

situacích, kdy inženýrské sítě vlastní 

operátor označený jako operátor s 

významnou tržní silou, zapotřebí stanovit 

zvláštní nápravné opatření. Pokud 

inženýrské sítě existují a je možné je 

opakovaně využít, má dosažení účinného 

přístupu k těmto sítím vysoce pozitivní 

účinky na zavádění konkurenční 

infrastruktury, a proto je nutné zajistit, aby 

přístup k těmto sítím bylo možné použít 

jako samostatné nápravné opatření pro 

zlepšení dynamiky hospodářské soutěže a 

dynamiky zavádění na jakémkoliv 

navazujícím trhu, které je třeba vzít v 

úvahu před tím, než se začne posuzovat 

potřeba uložit jakákoliv jiná potenciální 

nápravná opatření, a ne pouze jako 

doplňkové nápravné opatření pro jiné 

velkoobchodní produkty nebo služby nebo 

jako nápravné opatření omezené na 

podniky, které tyto jiné velkoobchodní 

produkty nebo služby využívají. Přístup 

k těmto sítím může být nicméně omezen 

v důsledku praktických omezení nebo 

omezené dostupnosti, a měly by proto být 

zváženy i další, rovnocenné možnosti 

přístupu, jako je například přístup 

k nenasvíceným optickým vláknům. 
Vnitrostátní regulační orgány by měly 

oceňovat starší opětovně využitelné 

inženýrské sítě na základě regulační účetní 

čisté hodnoty celkových odpisů v 
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okamžiku výpočtu, indexované vhodným 

cenovým indexem, například indexem 

maloobchodních cen, a vyloučit majetek, 

který byl zcela odepsán za dobu nejméně 

40 let, avšak stále se užívá. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   257 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 172 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(172) Inženýrské sítě, které mohou být 

hostitelem sítě elektronických komunikací, 

jsou klíčové pro úspěšné zavádění nových 

sítí s velmi vysokou kapacitou kvůli 

vysokým nákladům na jejich zdvojování a 

významným úsporám v případě jejich 

opětovného využívání. Proto je kromě 

pravidel pro fyzické infrastruktury 

stanovených ve směrnici 2014/61/EU v 

situacích, kdy inženýrské sítě vlastní 

operátor označený jako operátor s 

významnou tržní silou, zapotřebí stanovit 

zvláštní nápravné opatření. Pokud 

inženýrské sítě existují a je možné je 

opakovaně využít, má dosažení účinného 

přístupu k těmto sítím vysoce pozitivní 

účinky na zavádění konkurenční 

infrastruktury, a proto je nutné zajistit, aby 

přístup k těmto sítím bylo možné použít 

jako samostatné nápravné opatření pro 

zlepšení dynamiky hospodářské soutěže a 

dynamiky zavádění na jakémkoliv 

navazujícím trhu, které je třeba vzít v 

úvahu před tím, než se začne posuzovat 

potřeba uložit jakákoliv jiná potenciální 

(172) Inženýrské sítě, které mohou být 

hostitelem sítě elektronických komunikací, 

nebo pasivní infrastruktury, jako 

například neaktivní vedení, jsou klíčové 

pro úspěšné zavádění nových sítí s velmi 

vysokou kapacitou kvůli vysokým 

nákladům na jejich zdvojování a 

významným úsporám v případě jejich 

opětovného využívání. Proto je kromě 

pravidel pro fyzické infrastruktury 

stanovených ve směrnici 2014/61/EU v 

situacích, kdy inženýrské sítě vlastní 

operátor označený jako operátor s 

významnou tržní silou, zapotřebí stanovit 

zvláštní nápravné opatření. Pokud 

inženýrské sítě nebo pasivní 

infrastruktury existují a je možné je 

opakovaně využít, má dosažení účinného 

přístupu k těmto sítím vysoce pozitivní 

účinky na zavádění konkurenční 

infrastruktury, a proto je nutné zajistit, aby 

přístup k těmto sítím bylo možné použít 

jako samostatné nápravné opatření pro 

zlepšení dynamiky hospodářské soutěže a 

dynamiky zavádění na jakémkoliv 
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nápravná opatření, a ne pouze jako 

doplňkové nápravné opatření pro jiné 

velkoobchodní produkty nebo služby nebo 

jako nápravné opatření omezené na 

podniky, které tyto jiné velkoobchodní 

produkty nebo služby využívají. 

Vnitrostátní regulační orgány by měly 

oceňovat starší opětovně využitelné 

inženýrské sítě na základě regulační účetní 

čisté hodnoty celkových odpisů v 

okamžiku výpočtu, indexované vhodným 

cenovým indexem, například indexem 

maloobchodních cen, a vyloučit majetek, 

který byl zcela odepsán za dobu nejméně 

40 let, avšak stále se užívá. 

navazujícím trhu, které je třeba vzít v 

úvahu před tím, než se začne posuzovat 

potřeba uložit jakákoliv jiná potenciální 

nápravná opatření, a ne pouze jako 

doplňkové nápravné opatření pro jiné 

velkoobchodní produkty nebo služby nebo 

jako nápravné opatření omezené na 

podniky, které tyto jiné velkoobchodní 

produkty nebo služby využívají. 

Vnitrostátní regulační orgány by měly 

oceňovat starší opětovně využitelné 

inženýrské sítě na základě regulační účetní 

čisté hodnoty celkových odpisů v 

okamžiku výpočtu, indexované vhodným 

cenovým indexem, například indexem 

maloobchodních cen, a vyloučit majetek, 

který byl zcela odepsán za dobu nejméně 

40 let, avšak stále se užívá. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   258 

Werner Langen, Norbert Lins, Sabine Verheyen 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 173 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(173) Při stanovování povinností 

souvisejících s přístupem do nových a 

rozvinutějších infrastruktur by vnitrostátní 

regulační orgány měly zajistit, aby 

podmínky přístupu odrážely okolnosti 

přijímání odpovídajících investičních 

rozhodnutí a zohledňovaly mimo jiné 

zaváděcí náklady, očekávanou míru 

využívání nových produktů a služeb i 

předpokládané maloobchodní ceny. 

Vnitrostátní regulační orgány by navíc pro 

zajištění jistoty plánování pro investory 

měly být schopny případně stanovit 

podmínky pro přístup, které zůstanou po 

dobu příslušných období přezkumu beze 

změn. V případě, že je považováno za 

vhodné regulovat ceny, tyto podmínky 

(173) Při stanovování povinností 

souvisejících s přístupem do nových a 

rozvinutějších infrastruktur by vnitrostátní 

regulační orgány měly zajistit, aby 

podmínky přístupu odrážely okolnosti 

přijímání odpovídajících investičních 

rozhodnutí a zohledňovaly mimo jiné 

zaváděcí náklady, očekávanou míru 

využívání nových produktů a služeb i 

předpokládané maloobchodní ceny. 

Vnitrostátní regulační orgány by navíc pro 

zajištění jistoty plánování pro investory 

měly být schopny případně stanovit 

podmínky pro přístup, které zůstanou po 

dobu příslušných období přezkumu beze 

změn. V případě, že je považováno za 

vhodné regulovat ceny, tyto podmínky 
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mohou zahrnovat i ustanovení o cenách, 

které závisí na objemu nebo délce 

uzavřených smluv v souladu s právními 

předpisy Unie za předpokladu, že nemají 

diskriminační účinky. Jakékoli stanovené 

podmínky přístupu by měly zohledňovat 

potřebu zachování účinné hospodářské 

soutěže v oblasti poskytování služeb 

spotřebitelům a podnikům. 

mohou zahrnovat i ustanovení o cenách, 

které závisí na objemu nebo délce 

uzavřených smluv v souladu s právními 

předpisy Unie za předpokladu, že nemají 

diskriminační účinky. Jakékoli stanovené 

podmínky přístupu by měly zohledňovat 

potřebu zachování účinné hospodářské 

soutěže v oblasti poskytování služeb 

spotřebitelům a podnikům. Každá 

povinnost musí být posouzena zvlášť, 

přičemž v povinnostech, které mohou 

vnitrostátní regulační orgány ukládat, 

neexistuje až na jednu výjimku žádná 

hierarchie. S ohledem na zásadu 

proporcionality je nicméně nezbytné, aby 

povinnost přístupu k určitým síťovým 

zařízením a jejich využívání byla 

ukládána pouze tehdy, když povinnost 

přístupu k inženýrským sítím není nebo 

pravděpodobně nebude účinná. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   259 

Michał Boni 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 173 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(173) Při stanovování povinností 

souvisejících s přístupem do nových a 

rozvinutějších infrastruktur by vnitrostátní 

regulační orgány měly zajistit, aby 

podmínky přístupu odrážely okolnosti 

přijímání odpovídajících investičních 

rozhodnutí a zohledňovaly mimo jiné 

zaváděcí náklady, očekávanou míru 

využívání nových produktů a služeb i 

předpokládané maloobchodní ceny. 

Vnitrostátní regulační orgány by navíc pro 

zajištění jistoty plánování pro investory 

měly být schopny případně stanovit 

podmínky pro přístup, které zůstanou po 

dobu příslušných období přezkumu beze 

(173) Při stanovování povinností 

souvisejících s přístupem do nových a 

rozvinutějších infrastruktur by vnitrostátní 

regulační orgány měly zajistit, aby 

podmínky přístupu odrážely okolnosti 

přijímání odpovídajících investičních 

rozhodnutí a zohledňovaly mimo jiné 

zaváděcí náklady, očekávanou míru 

využívání nových produktů a služeb i 

předpokládané maloobchodní ceny. 

Vnitrostátní regulační orgány by navíc pro 

zajištění jistoty plánování pro investory 

měly být schopny případně stanovit 

podmínky pro přístup, které zůstanou po 

dobu příslušných období přezkumu beze 
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změn. V případě, že je považováno za 

vhodné regulovat ceny, tyto podmínky 

mohou zahrnovat i ustanovení o cenách, 

které závisí na objemu nebo délce 

uzavřených smluv v souladu s právními 

předpisy Unie za předpokladu, že nemají 

diskriminační účinky. Jakékoli stanovené 

podmínky přístupu by měly zohledňovat 

potřebu zachování účinné hospodářské 

soutěže v oblasti poskytování služeb 

spotřebitelům a podnikům. 

změn. V případě, že je považováno za 

vhodné regulovat ceny, tyto podmínky 

mohou zahrnovat i ustanovení o cenách, 

které závisí na objemu nebo délce 

uzavřených smluv v souladu s právními 

předpisy Unie za předpokladu, že nemají 

diskriminační účinky. Jakékoli stanovené 

podmínky přístupu by měly zohledňovat 

potřebu zachování účinné hospodářské 

soutěže v oblasti poskytování služeb 

spotřebitelům a podnikům. Každá 

povinnost musí být posouzena zvlášť, 

přičemž v povinnostech, které mohou 

vnitrostátní regulační orgány ukládat, 

neexistuje až na jednu výjimku žádná 

hierarchie. V souladu se zásadou 

proporcionality může být povinnost 

přístupu k určitým síťovým zařízením a 

jejich využívání byla ukládána pouze 

tehdy, když povinnost přístupu k 

inženýrským sítím není nebo 

pravděpodobně nebude účinná. 

Or. en 

Odůvodnění 

Ve 173. bodě odůvodnění by mělo být jasně řečeno, že povinnost přístupu k určitým síťovým 

zařízením a jejich využívání může být ukládána pouze tehdy, když povinnost přístupu k 

inženýrským sítím není nebo pravděpodobně nebude účinná. 

 

Pozměňovací návrh   260 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 175 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(175) V zeměpisných oblastech, kde lze 

do budoucna očekávat dvě přístupové sítě, 

budou koncoví uživatelé moci využívat 

výhod zlepšení kvality sítě díky 

hospodářské soutěži založené na 

infrastruktuře s větší pravděpodobností 

než v oblastech, kde je k dispozici stále 

vypouští se 
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pouze jedna síť. Přiměřenost konkurence, 

co se týče dalších parametrů, jako je cena 

a možnost výběru, bude pravděpodobně 

záviset na národních a místních 

podmínkách hospodářské soutěže. V 

případech, kdy alespoň jeden ze síťových 

operátorů nabízí velkoobchodní přístup 

všem zájemcům z řad podniků za 

přiměřených obchodních podmínek 

umožňujících udržitelnou hospodářskou 

soutěž na maloobchodním trhu, 

vnitrostátní regulační orgány 

pravděpodobně nebudou muset uložit 

nebo zachovat velkoobchodní přístupové 

povinnosti založené na významné tržní 

cíle za úrovní inženýrských infrastruktur, 

a lze se proto spoléhat na uplatňování 

obecných pravidel pro hospodářskou 

soutěž. Toto platí a fortiori, pokud 

komerční velkoobchodní přístup za 

přiměřených podmínek nabízejí operátoři 

obou sítí. V obou těchto případech může 

být vhodnější, aby vnitrostátní regulační 

orgány uplatňovaly zvláštní monitorování 

ex post. Pokud na témže maloobchodním 

a velkoobchodním trhu působí a vzájemně 

si konkurují udržitelným způsobem tři 

síťoví operátoři, případně se do budoucna 

s takovou situací počítá (například u 

mobilních sítí a v některých zeměpisných 

oblastech též u pevných sítí, zejména tam, 

kde existuje účinný přístup k inženýrské 

infrastruktuře a/nebo ke společnému 

investování, takže nad potřebnými aktivy 

přístupu k síti mají účinnou kontrolu tři 

operátoři nebo více, kteří mohou 

uspokojovat maloobchodní poptávku), 

bude méně pravděpodobné, že vnitrostátní 

regulační orgány označí určitého 

operátora jako operátora s významným 

podílem na trhu, pokud nezjistí společné 

dominantní postavení nebo pokud každý z 

předmětných podniků nemá významný 

podíl na jiném velkoobchodním trhu, 

například v případě trhů ukončení 

hlasového volání. Uplatňování obecných 

pravidel pro hospodářskou soutěž by na 

takových trzích, které se vyznačují 



 

PE602.947v01-00 120/160 AM\1122801CS.docx 

CS 

udržitelnou a účinnou hospodářskou 

soutěží založenou na infrastruktuře, mělo 

být dostačující. 

Or. en 

Odůvodnění 

Text nebere v úvahu zjištění sdružení BEREC týkající se problémů spojených s trhy 

klasifikovaných jako „úzké oligopoly“. Závěr sdružení BEREC, že „dva nestačí“, není v 

tomto bodě odůvodnění zohledněn. 

 

Pozměňovací návrh   261 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 175 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(175) V zeměpisných oblastech, kde lze 

do budoucna očekávat dvě přístupové sítě, 

budou koncoví uživatelé moci využívat 

výhod zlepšení kvality sítě díky 

hospodářské soutěži založené na 

infrastruktuře s větší pravděpodobností 

než v oblastech, kde je k dispozici stále 

pouze jedna síť. Přiměřenost konkurence, 

co se týče dalších parametrů, jako je cena 

a možnost výběru, bude pravděpodobně 

záviset na národních a místních 

podmínkách hospodářské soutěže. V 

případech, kdy alespoň jeden ze síťových 

operátorů nabízí velkoobchodní přístup 

všem zájemcům z řad podniků za 

přiměřených obchodních podmínek 

umožňujících udržitelnou hospodářskou 

soutěž na maloobchodním trhu, 

vnitrostátní regulační orgány 

pravděpodobně nebudou muset uložit 

nebo zachovat velkoobchodní přístupové 

povinnosti založené na významné tržní 

cíle za úrovní inženýrských infrastruktur, 

a lze se proto spoléhat na uplatňování 

obecných pravidel pro hospodářskou 

soutěž. Toto platí a fortiori, pokud 

vypouští se 
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komerční velkoobchodní přístup za 

přiměřených podmínek nabízejí operátoři 

obou sítí. V obou těchto případech může 

být vhodnější, aby vnitrostátní regulační 

orgány uplatňovaly zvláštní monitorování 

ex post. Pokud na témže maloobchodním 

a velkoobchodním trhu působí a vzájemně 

si konkurují udržitelným způsobem tři 

síťoví operátoři, případně se do budoucna 

s takovou situací počítá (například u 

mobilních sítí a v některých zeměpisných 

oblastech též u pevných sítí, zejména tam, 

kde existuje účinný přístup k inženýrské 

infrastruktuře a/nebo ke společnému 

investování, takže nad potřebnými aktivy 

přístupu k síti mají účinnou kontrolu tři 

operátoři nebo více, kteří mohou 

uspokojovat maloobchodní poptávku), 

bude méně pravděpodobné, že vnitrostátní 

regulační orgány označí určitého 

operátora jako operátora s významným 

podílem na trhu, pokud nezjistí společné 

dominantní postavení nebo pokud každý z 

předmětných podniků nemá významný 

podíl na jiném velkoobchodním trhu, 

například v případě trhů ukončení 

hlasového volání. Uplatňování obecných 

pravidel pro hospodářskou soutěž by na 

takových trzích, které se vyznačují 

udržitelnou a účinnou hospodářskou 

soutěží založenou na infrastruktuře, mělo 

být dostačující. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   262 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Jeppe Kofod 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 175 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(175) V zeměpisných oblastech, kde lze 

do budoucna očekávat dvě přístupové sítě, 

vypouští se 
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budou koncoví uživatelé moci využívat 

výhod zlepšení kvality sítě díky 

hospodářské soutěži založené na 

infrastruktuře s větší pravděpodobností 

než v oblastech, kde je k dispozici stále 

pouze jedna síť. Přiměřenost konkurence, 

co se týče dalších parametrů, jako je cena 

a možnost výběru, bude pravděpodobně 

záviset na národních a místních 

podmínkách hospodářské soutěže. V 

případech, kdy alespoň jeden ze síťových 

operátorů nabízí velkoobchodní přístup 

všem zájemcům z řad podniků za 

přiměřených obchodních podmínek 

umožňujících udržitelnou hospodářskou 

soutěž na maloobchodním trhu, 

vnitrostátní regulační orgány 

pravděpodobně nebudou muset uložit 

nebo zachovat velkoobchodní přístupové 

povinnosti založené na významné tržní 

cíle za úrovní inženýrských infrastruktur, 

a lze se proto spoléhat na uplatňování 

obecných pravidel pro hospodářskou 

soutěž. Toto platí a fortiori, pokud 

komerční velkoobchodní přístup za 

přiměřených podmínek nabízejí operátoři 

obou sítí. V obou těchto případech může 

být vhodnější, aby vnitrostátní regulační 

orgány uplatňovaly zvláštní monitorování 

ex post. Pokud na témže maloobchodním 

a velkoobchodním trhu působí a vzájemně 

si konkurují udržitelným způsobem tři 

síťoví operátoři, případně se do budoucna 

s takovou situací počítá (například u 

mobilních sítí a v některých zeměpisných 

oblastech též u pevných sítí, zejména tam, 

kde existuje účinný přístup k inženýrské 

infrastruktuře a/nebo ke společnému 

investování, takže nad potřebnými aktivy 

přístupu k síti mají účinnou kontrolu tři 

operátoři nebo více, kteří mohou 

uspokojovat maloobchodní poptávku), 

bude méně pravděpodobné, že vnitrostátní 

regulační orgány označí určitého 

operátora jako operátora s významným 

podílem na trhu, pokud nezjistí společné 

dominantní postavení nebo pokud každý z 

předmětných podniků nemá významný 



 

AM\1122801CS.docx 123/160 PE602.947v01-00 

 CS 

podíl na jiném velkoobchodním trhu, 

například v případě trhů ukončení 

hlasového volání. Uplatňování obecných 

pravidel pro hospodářskou soutěž by na 

takových trzích, které se vyznačují 

udržitelnou a účinnou hospodářskou 

soutěží založenou na infrastruktuře, mělo 

být dostačující. 

Or. en 

Odůvodnění 

The recital ignores the importance of effective access regulation in ensuring competitive 

outcomes in both monopolistic and oligopolistic markets. When retail competition is effective, 

it is often based on regulated wholesale access, especially SMP. Technical and economic 

nature of access is often critical in determining if it truly contributes to the goal of achieving 

effective competition and as such we should not make a mistake to remove regulation only 

because the retail market is competitive. Also, BEREC points out the problems of ‘tight 

oligopolies’ in EU markets and that existing regulatory tools are not able to tackle them. 

 

Pozměňovací návrh   263 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 175 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(175) V zeměpisných oblastech, kde lze 

do budoucna očekávat dvě přístupové sítě, 

budou koncoví uživatelé moci využívat 

výhod zlepšení kvality sítě díky 

hospodářské soutěži založené na 

infrastruktuře s větší pravděpodobností 

než v oblastech, kde je k dispozici stále 

pouze jedna síť. Přiměřenost konkurence, 

co se týče dalších parametrů, jako je cena 

a možnost výběru, bude pravděpodobně 

záviset na národních a místních 

podmínkách hospodářské soutěže. V 

případech, kdy alespoň jeden ze síťových 

operátorů nabízí velkoobchodní přístup 

všem zájemcům z řad podniků za 

vypouští se 
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přiměřených obchodních podmínek 

umožňujících udržitelnou hospodářskou 

soutěž na maloobchodním trhu, 

vnitrostátní regulační orgány 

pravděpodobně nebudou muset uložit 

nebo zachovat velkoobchodní přístupové 

povinnosti založené na významné tržní 

cíle za úrovní inženýrských infrastruktur, 

a lze se proto spoléhat na uplatňování 

obecných pravidel pro hospodářskou 

soutěž. Toto platí a fortiori, pokud 

komerční velkoobchodní přístup za 

přiměřených podmínek nabízejí operátoři 

obou sítí. V obou těchto případech může 

být vhodnější, aby vnitrostátní regulační 

orgány uplatňovaly zvláštní monitorování 

ex post. Pokud na témže maloobchodním 

a velkoobchodním trhu působí a vzájemně 

si konkurují udržitelným způsobem tři 

síťoví operátoři, případně se do budoucna 

s takovou situací počítá (například u 

mobilních sítí a v některých zeměpisných 

oblastech též u pevných sítí, zejména tam, 

kde existuje účinný přístup k inženýrské 

infrastruktuře a/nebo ke společnému 

investování, takže nad potřebnými aktivy 

přístupu k síti mají účinnou kontrolu tři 

operátoři nebo více, kteří mohou 

uspokojovat maloobchodní poptávku), 

bude méně pravděpodobné, že vnitrostátní 

regulační orgány označí určitého 

operátora jako operátora s významným 

podílem na trhu, pokud nezjistí společné 

dominantní postavení nebo pokud každý z 

předmětných podniků nemá významný 

podíl na jiném velkoobchodním trhu, 

například v případě trhů ukončení 

hlasového volání. Uplatňování obecných 

pravidel pro hospodářskou soutěž by na 

takových trzích, které se vyznačují 

udržitelnou a účinnou hospodářskou 

soutěží založenou na infrastruktuře, mělo 

být dostačující. 

Or. en 
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Odůvodnění 

The recital presents a distorted and inadequate narrative of the evolution and status of 

different telecom market outcomes in the EU and should be deleted. It ignores the crucial role 

effective access regulation has in ensuring competitive outcomes in both monopolistic and 

oligopolistic (2 or more strong players) markets. When retail competition is effective it is 

often based on regulated wholesale access, especially SMP. It would therefore be mistaken to 

remove this regulation just because the retail market is competitive. The text does not take 

into account BEREC findings on the problems related to markets qualified as ‘tight 

oligopolies’ and the inadequacy of existing regulatory tools to tackle them. BEREC’s 

conclusion that “two is not enough” isn’t reflected by this recital. Markets like Belgium and 

the Netherlands, already with oligopolistic structures, would be left as they are today. 

 

Pozměňovací návrh   264 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 175 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(175) V zeměpisných oblastech, kde lze 

do budoucna očekávat dvě přístupové sítě, 

budou koncoví uživatelé moci využívat 

výhod zlepšení kvality sítě díky 

hospodářské soutěži založené na 

infrastruktuře s větší pravděpodobností 

než v oblastech, kde je k dispozici stále 

pouze jedna síť. Přiměřenost konkurence, 

co se týče dalších parametrů, jako je cena 

a možnost výběru, bude pravděpodobně 

záviset na národních a místních 

podmínkách hospodářské soutěže. V 

případech, kdy alespoň jeden ze síťových 

operátorů nabízí velkoobchodní přístup 

všem zájemcům z řad podniků za 

přiměřených obchodních podmínek 

umožňujících udržitelnou hospodářskou 

soutěž na maloobchodním trhu, 

vnitrostátní regulační orgány 

pravděpodobně nebudou muset uložit 

nebo zachovat velkoobchodní přístupové 

povinnosti založené na významné tržní 

cíle za úrovní inženýrských infrastruktur, 

a lze se proto spoléhat na uplatňování 

obecných pravidel pro hospodářskou 

vypouští se 
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soutěž. Toto platí a fortiori, pokud 

komerční velkoobchodní přístup za 

přiměřených podmínek nabízejí operátoři 

obou sítí. V obou těchto případech může 

být vhodnější, aby vnitrostátní regulační 

orgány uplatňovaly zvláštní monitorování 

ex post. Pokud na témže maloobchodním 

a velkoobchodním trhu působí a vzájemně 

si konkurují udržitelným způsobem tři 

síťoví operátoři, případně se do budoucna 

s takovou situací počítá (například u 

mobilních sítí a v některých zeměpisných 

oblastech též u pevných sítí, zejména tam, 

kde existuje účinný přístup k inženýrské 

infrastruktuře a/nebo ke společnému 

investování, takže nad potřebnými aktivy 

přístupu k síti mají účinnou kontrolu tři 

operátoři nebo více, kteří mohou 

uspokojovat maloobchodní poptávku), 

bude méně pravděpodobné, že vnitrostátní 

regulační orgány označí určitého 

operátora jako operátora s významným 

podílem na trhu, pokud nezjistí společné 

dominantní postavení nebo pokud každý z 

předmětných podniků nemá významný 

podíl na jiném velkoobchodním trhu, 

například v případě trhů ukončení 

hlasového volání. Uplatňování obecných 

pravidel pro hospodářskou soutěž by na 

takových trzích, které se vyznačují 

udržitelnou a účinnou hospodářskou 

soutěží založenou na infrastruktuře, mělo 

být dostačující. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   265 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 175 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(175) V zeměpisných oblastech, kde lze 

do budoucna očekávat dvě přístupové sítě, 

(175) V zeměpisných oblastech, kde lze 

do budoucna očekávat dvě přístupové sítě, 
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budou koncoví uživatelé moci využívat 

výhod zlepšení kvality sítě díky 

hospodářské soutěži založené na 

infrastruktuře s větší pravděpodobností než 

v oblastech, kde je k dispozici stále pouze 

jedna síť. Přiměřenost konkurence, co se 

týče dalších parametrů, jako je cena a 

možnost výběru, bude pravděpodobně 

záviset na národních a místních 

podmínkách hospodářské soutěže. V 

případech, kdy alespoň jeden ze síťových 

operátorů nabízí velkoobchodní přístup 

všem zájemcům z řad podniků za 

přiměřených obchodních podmínek 

umožňujících udržitelnou hospodářskou 

soutěž na maloobchodním trhu, 

vnitrostátní regulační orgány 

pravděpodobně nebudou muset uložit nebo 

zachovat velkoobchodní přístupové 

povinnosti založené na významné tržní cíle 

za úrovní inženýrských infrastruktur, a lze 

se proto spoléhat na uplatňování obecných 

pravidel pro hospodářskou soutěž. Toto 

platí a fortiori, pokud komerční 

velkoobchodní přístup za přiměřených 

podmínek nabízejí operátoři obou sítí. V 

obou těchto případech může být vhodnější, 

aby vnitrostátní regulační orgány 

uplatňovaly zvláštní monitorování ex post. 

Pokud na témže maloobchodním a 

velkoobchodním trhu působí a vzájemně si 

konkurují udržitelným způsobem tři síťoví 

operátoři, případně se do budoucna s 

takovou situací počítá (například u 

mobilních sítí a v některých zeměpisných 

oblastech též u pevných sítí, zejména tam, 

kde existuje účinný přístup k inženýrské 

infrastruktuře a/nebo ke společnému 

investování, takže nad potřebnými aktivy 

přístupu k síti mají účinnou kontrolu tři 

operátoři nebo více, kteří mohou 

uspokojovat maloobchodní poptávku), 

bude méně pravděpodobné, že vnitrostátní 

regulační orgány označí určitého operátora 

jako operátora s významným podílem na 

trhu, pokud nezjistí společné dominantní 

postavení nebo pokud každý z 

předmětných podniků nemá významný 

budou koncoví uživatelé moci využívat 

výhod zlepšení kvality sítě díky 

hospodářské soutěži založené na 

infrastruktuře s větší pravděpodobností než 

v oblastech, kde je k dispozici stále pouze 

jedna síť. Přiměřenost konkurence, co se 

týče dalších parametrů, jako je cena a 

možnost výběru, bude pravděpodobně 

záviset na národních a místních 

podmínkách hospodářské soutěže. V 

případech, kdy alespoň jeden ze síťových 

operátorů nabízí velkoobchodní přístup 

všem zájemcům z řad podniků za 

přiměřených obchodních podmínek 

umožňujících dlouhodobě udržitelnou 

hospodářskou soutěž na relevantních 

trzích, vnitrostátní regulační orgány 

pravděpodobně nebudou muset uložit nebo 

zachovat velkoobchodní přístupové 

povinnosti založené na významné tržní cíle 

za úrovní inženýrských infrastruktur, a lze 

se proto spoléhat na uplatňování obecných 

pravidel pro hospodářskou soutěž. Toto 

platí a fortiori, pokud komerční 

velkoobchodní přístup za přiměřených 

podmínek nabízejí operátoři obou sítí. V 

obou těchto případech může být vhodnější, 

aby vnitrostátní regulační orgány 

uplatňovaly zvláštní monitorování ex post. 

Pokud na témže maloobchodním a 

velkoobchodním trhu působí a vzájemně si 

konkurují udržitelným způsobem tři síťoví 

operátoři, případně se do budoucna s 

takovou situací počítá (například u 

mobilních sítí a v některých zeměpisných 

oblastech též u pevných sítí, zejména tam, 

kde existuje účinný přístup k inženýrské 

infrastruktuře a/nebo ke společnému 

investování, takže nad potřebnými aktivy 

přístupu k síti mají účinnou kontrolu tři 

operátoři nebo více, kteří mohou 

uspokojovat maloobchodní poptávku), 

bude méně pravděpodobné, že vnitrostátní 

regulační orgány označí určitého operátora 

jako operátora s významným podílem na 

trhu, pokud nezjistí společné dominantní 

postavení nebo významnou překážku 

bránící účinné hospodářské soutěži nebo 
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podíl na jiném velkoobchodním trhu, 

například v případě trhů ukončení 

hlasového volání. Uplatňování obecných 

pravidel pro hospodářskou soutěž by na 

takových trzích, které se vyznačují 

udržitelnou a účinnou hospodářskou 

soutěží založenou na infrastruktuře, mělo 

být dostačující. 

pokud každý z předmětných podniků nemá 

významný podíl na jiném velkoobchodním 

trhu, například v případě trhů ukončení 

hlasového volání. Uplatňování obecných 

pravidel pro hospodářskou soutěž by na 

takových trzích, které se vyznačují 

udržitelnou a účinnou hospodářskou 

soutěží založenou na infrastruktuře, mělo 

být dostačující. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   266 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 177 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(177) Regulace cen může být nezbytná, 

jestliže analýza trhu ukáže, že hospodářská 

soutěž na určitém trhu je neúčinná. 

Zejména operátoři s významnou tržní silou 

by se měli vyvarovat stlačování cen, v 

jehož důsledku rozdíl mezi jejich cenami 

pro koncové uživatele a cenami za 

propojení a/nebo přístup účtovanými 

konkurentům poskytujícím podobné služby 

pro koncové uživatele není odpovídající 

pro zajištění udržitelnosti hospodářské 

soutěže. Když vnitrostátní regulační orgán 

provádí kalkulaci nákladů na zavedení 

služby nařízené podle této směrnice, je 

žádoucí umožnit přiměřenou návratnost 

vloženého kapitálu, včetně přiměřených 

nákladů na pracovní sílu a nákladů na 

výstavbu, přičemž se upraví hodnota 

kapitálu tam, kde je to nezbytné pro 

zohlednění průběžného ocenění aktiv a 

účinnost provozu. Metoda úhrady nákladů 

(177) Regulace cen může být nezbytná, 

jestliže analýza trhu ukáže, že hospodářská 

soutěž na určitém trhu je neúčinná. 

Zejména operátoři s významnou tržní silou 

by se měli vyvarovat stlačování cen, v 

jehož důsledku rozdíl mezi jejich cenami 

pro koncové uživatele a cenami za 

propojení a/nebo přístup účtovanými 

konkurentům poskytujícím podobné služby 

pro koncové uživatele není odpovídající 

pro zajištění udržitelnosti hospodářské 

soutěže. Metoda úhrady nákladů by měla 

být přizpůsobena okolnostem a 

zohledňovat potřebu zvyšovat účinnost a 

podporovat udržitelnou hospodářskou 

soutěž a zavádění sítí s velmi vysokou 

kapacitou, a maximalizovat tak výhody pro 

koncového uživatele, a měla by 

zohledňovat potřebu předvídatelných a 

stabilních velkoobchodních cen, z čehož 

budou těžit všichni operátoři, kteří hodlají 
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by měla být přizpůsobena okolnostem a 

zohledňovat potřebu zvyšovat účinnost a 

podporovat udržitelnou hospodářskou 

soutěž a zavádění sítí s velmi vysokou 

kapacitou, a maximalizovat tak výhody pro 

koncového uživatele, a měla by 

zohledňovat potřebu předvídatelných a 

stabilních velkoobchodních cen, z čehož 

budou těžit všichni operátoři, kteří hodlají 

zavádět nové a zdokonalené sítě v souladu 

s pokyny Komise37. 

zavádět nové a zdokonalené sítě v souladu 

s pokyny Komise37. 

_________________ _________________ 

37 Doporučení Komise 2013/466/EU ze dne 

11. září 2013 o konzistentních 

povinnostech nediskriminace a metodikách 

výpočtu nákladů s cílem podpořit 

hospodářskou soutěž a zlepšit podmínky 

pro investice do širokopásmového 

připojení, Úř. věst. L 251, 21.9.2013, s. 13. 

37 Doporučení Komise 2013/466/EU ze dne 

11. září 2013 o konzistentních 

povinnostech nediskriminace a metodikách 

výpočtu nákladů s cílem podpořit 

hospodářskou soutěž a zlepšit podmínky 

pro investice do širokopásmového 

připojení, Úř. věst. L 251, 21.9.2013, s. 13. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   267 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 178 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(178) Vzhledem k nejistotě ohledně toho, 

jak velká skutečně bude poptávka po 

poskytování širokopásmových služeb nové 

generace, je pro účely podpory účinných 

investic a inovací důležité povolit 

operátorům, kteří investují do nových 

nebo zmodernizovaných sítí, určitou míru 

cenové flexibility. Aby se předešlo 

neúměrně vysokým cenám na trzích, kde 

působí operátoři označení jako operátoři s 

vypouští se 
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významnou tržní silou, měly by tuto 

cenovou flexibilitu doprovázet další 

záruky ochrany hospodářské soutěže a 

zájmů koncových uživatelů, například 

striktní povinnosti nediskriminace, 

opatření pro zajištění technické a 

ekonomické replikovatelnosti 

navazujících produktů a prokazatelné 

omezení maloobchodních cen jako 

výsledek hospodářské soutěže v oblasti 

infrastruktury, nebo ukotvení cen 

vyplývající z jiných regulovaných 

přístupových produktů, nebo obojí. 

Těmito zárukami ochrany hospodářské 

soutěže není dotčeno určení dalších 

okolností ze strany vnitrostátních 

regulačních orgánů, za nichž by bylo 

vhodné neukládat regulované přístupové 

ceny za některé velkoobchodní vstupy, 

například pokud by kvůli vysoké elasticitě 

cen poptávky koncových uživatelů nebylo 

pro operátora s významnou tržní silou 

ziskové účtovat ceny výrazně převyšující 

konkurenční úroveň. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   268 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 178 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(178) Vzhledem k nejistotě ohledně toho, 

jak velká skutečně bude poptávka po 

poskytování širokopásmových služeb nové 

generace, je pro účely podpory účinných 

investic a inovací důležité povolit 

operátorům, kteří investují do nových nebo 

(178) Vzhledem k nejistotě ohledně toho, 

jak velká skutečně bude poptávka po 

poskytování širokopásmových služeb nové 

generace, je pro účely podpory účinných 

investic a inovací důležité povolit 

operátorům, kteří investují do nových nebo 
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zmodernizovaných sítí, určitou míru 

cenové flexibility. Aby se předešlo 

neúměrně vysokým cenám na trzích, kde 

působí operátoři označení jako operátoři s 

významnou tržní silou, měly by tuto 

cenovou flexibilitu doprovázet další záruky 

ochrany hospodářské soutěže a zájmů 

koncových uživatelů, například striktní 

povinnosti nediskriminace, opatření pro 

zajištění technické a ekonomické 

replikovatelnosti navazujících produktů a 

prokazatelné omezení maloobchodních cen 

jako výsledek hospodářské soutěže v 

oblasti infrastruktury, nebo ukotvení cen 

vyplývající z jiných regulovaných 

přístupových produktů, nebo obojí. 

Těmito zárukami ochrany hospodářské 

soutěže není dotčeno určení dalších 

okolností ze strany vnitrostátních 

regulačních orgánů, za nichž by bylo 

vhodné neukládat regulované přístupové 

ceny za některé velkoobchodní vstupy, 

například pokud by kvůli vysoké elasticitě 

cen poptávky koncových uživatelů nebylo 

pro operátora s významnou tržní silou 

ziskové účtovat ceny výrazně převyšující 

konkurenční úroveň. 

zmodernizovaných sítí, určitou míru 

cenové flexibility. Aby se předešlo 

neúměrně vysokým cenám na trzích, kde 

působí operátoři označení jako operátoři s 

významnou tržní silou, měly by tuto 

cenovou flexibilitu doprovázet další záruky 

ochrany hospodářské soutěže a zájmů 

koncových uživatelů, například účinné 

povinnosti nediskriminace, opatření pro 

zajištění technické a ekonomické 

replikovatelnosti navazujících produktů a 

prokazatelné omezení maloobchodních cen 

jako výsledek hospodářské soutěže. Za 

tímto účelem je třeba zajistit, aby žádná 

záruka omezující pružnost cen neměla 

nepříznivý dopad na investice do nových 

nebo modernizovaných sítí. V rámci toho 

je třeba mimo jiné zajistit, aby v důsledku 

cenové regulace založené na 

maloobchodních cenách nedošlo k tomu, 

že výše regulovaných velkoobchodních 

cen nebude umožňovat vracení nákladů 

spojených se zaváděním a provozováním 

nových sítí, a tedy k situaci, kdy investující 

operátor bude mít horší postavení než 

neinvestující žadatelé o přístup.  Těmito 

zárukami ochrany hospodářské soutěže 

není dotčeno určení dalších okolností ze 

strany vnitrostátních regulačních orgánů, 

za nichž by bylo vhodné neukládat 

regulované přístupové ceny za některé 

velkoobchodní vstupy, například pokud by 

kvůli vysoké elasticitě cen poptávky 

koncových uživatelů nebylo pro operátora 

s významnou tržní silou ziskové účtovat 

ceny výrazně převyšující konkurenční 

úroveň. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   269 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 180 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(180) Systém velkoobchodního účtování 

ukončení hlasových volání v Unii je 

založen na tom, že úhradu provádí síť 

volající strany. Z analýzy zastupitelnosti 

poptávky a nabídky vyplývá, že v 

současnosti zatím nejsou ani v blízké 

budoucnosti nebudou na velkoobchodní 

úrovni žádné alternativy, které by mohly 

omezit stanovování poplatků za ukončení 

volání v dané síti. Vzhledem k 

obousměrnosti přístupu, která existuje na 

trzích s ukončením volání, patří mezi další 

případné problémy v oblasti hospodářské 

soutěže křížové subvencování mezi 

operátory. Tyto případné problémy 

hospodářské soutěže jsou společné jak pro 

trh s ukončením volání v pevných sítích, 

tak pro trh s ukončením volání v 

mobilních sítích. Proto tedy s ohledem na 

možnosti a pobídky k výraznému zvýšení 

cen nad náklady, jež operátoři provádějící 

ukončení mají, se za nejvhodnější zásah 

při řešení této záležitosti ve střednědobém 

horizontu považuje nákladová orientace. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   270 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 181 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(181) S cílem snížit regulační zátěž při 

koherentním řešení problémů 

hospodářské soutěže v souvislosti s 

velkoobchodními službami ukončení 

hlasových volání v celé Unii by tato 

směrnice měla stanovit společný přístup 

jako základ pro stanovování povinností 

regulace cen, který doplní závazná 

společná metodika, již určí Komise, a 

vypouští se 
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technické pokyny, které by mělo 

vypracovat sdružení BEREC. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   271 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 182 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(182) Aby se zjednodušilo stanovování 

velkoobchodních sazeb za ukončení 

hlasových volání na trzích pevných a 

mobilních sítí v Unii a usnadnilo se jejich 

ukládání v náležitých případech, měly by 

být tyto sazby stanoveny prostřednictvím 

aktu v přenesené pravomoci. Tato 

směrnice by měla stanovit podrobná 

kritéria a parametry, na jejichž základě 

budou hodnoty sazeb za ukončení 

hlasových volání stanovovány. Při 

uplatňování těchto kritérií a parametrů by 

Komise měla zohlednit mimo jiné 

skutečnost, že by se měly vztahovat pouze 

na přírůstkové náklady na poskytování 

velkoobchodní služby ukončení hlasových 

volání; že poplatky za spektrum se odvíjí 

od účastníka a nikoliv od provozu, a měly 

by být tudíž vyloučeny, a že další spektrum 

je vyhrazeno zejména pro data, a není 

proto relevantní z hlediska přírůstku za 

ukončení volání; že se má za to, že 

zatímco u mobilních sítí je minimální 

efektivní rozsah odhadem na úrovni 

alespoň 20% podílu na trhu, u pevných 

sítí mohou menší operátoři bez ohledu na 

jejich velikost dosahovat stejné účelnosti a 

produkovat za stejné jednotkové náklady 

jako efektivní operátor. Při stanovování 

přesné maximální sazby by Komise měla 

použít odpovídající vážení, aby zohlednila 

celkový počet koncových uživatelů v 

každém členském státě, je-li to nutné z 

vypouští se 
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důvodu přetrvávajících rozdílů v 

nákladech. Při stanovování uvedené sazby 

budou pro Komisi neocenitelné zkušenosti 

sdružení BEREC a vnitrostátních 

regulačních orgánů s budováním 

vhodných nákladových modelů, které by 

měly být zohledněny. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   272 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 183 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(183) Tato směrnice stanoví maximální 

velkoobchodní sazby za ukončení 

hlasových volání pro pevné a mobilní sítě, 

pod jejichž hodnotou počáteční akt v 

přenesené pravomoci stanoví přesnou 

sazbu, kterou mají vnitrostátní regulační 

orgány uplatňovat. Počáteční sazba bude 

dále aktualizována. Na základě modelů 

založených čistě na dlouhodobých 

přírůstkových nákladech zdola nahoru 

dosud používaných vnitrostátními 

regulačními orgány a uplatňujících výše 

uvedená kritéria se sazby za ukončení 

hlasových volání v současné době 

pohybují v rozmezí od 0,4045 centu za 

minutu do 1,226 centu za minutu v 

mobilních sítích a od 0,0430 centu za 

minutu do 0,1400 centu za minutu v 

pevných sítích na nejnižší místní úrovni 

propojení (počítáno jako vážený průměr 

mezi sazbami ve špičce a mimo špičku). 

Rozdíl sazeb je způsoben různými 

místními podmínkami a stávajícími 

relativními cenovými strukturami a 

rovněž různým načasováním modelových 

výpočtů v členských státech. V pevných 

sítích navíc úroveň nákladově efektivních 

sazeb za ukončení volání závisí také na 

vypouští se 
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úrovni sítě, na níž je služba ukončení 

volání poskytována. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   273 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 183 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(183) Tato směrnice stanoví maximální 

velkoobchodní sazby za ukončení 

hlasových volání pro pevné a mobilní sítě, 

pod jejichž hodnotou počáteční akt v 

přenesené pravomoci stanoví přesnou 

sazbu, kterou mají vnitrostátní regulační 

orgány uplatňovat. Počáteční sazba bude 

dále aktualizována. Na základě modelů 

založených čistě na dlouhodobých 

přírůstkových nákladech zdola nahoru 

dosud používaných vnitrostátními 

regulačními orgány a uplatňujících výše 

uvedená kritéria se sazby za ukončení 

hlasových volání v současné době pohybují 

v rozmezí od 0,4045 centu za minutu do 

1,226 centu za minutu v mobilních sítích a 

od 0,0430 centu za minutu do 0,1400 centu 

za minutu v pevných sítích na nejnižší 

místní úrovni propojení (počítáno jako 

vážený průměr mezi sazbami ve špičce a 

mimo špičku). Rozdíl sazeb je způsoben 

různými místními podmínkami a 

stávajícími relativními cenovými 

strukturami a rovněž různým načasováním 

modelových výpočtů v členských státech. 

V pevných sítích navíc úroveň nákladově 

efektivních sazeb za ukončení volání závisí 

také na úrovni sítě, na níž je služba 

ukončení volání poskytována. 

(183) Tato směrnice Komisi ukládá, aby 

prostřednictvím aktu v přenesené 

pravomoci stanovila maximální 

velkoobchodní sazby za ukončení 

hlasových volání pro pevné a mobilní sítě. 

Počáteční akt v přenesené pravomoci, který 

je pro tento účel nezbytný, stanoví přesnou 

sazbu, kterou mají vnitrostátní regulační 

orgány uplatňovat. Počáteční sazba bude 

dále aktualizována. Na základě modelů 

založených čistě na dlouhodobých 

přírůstkových nákladech zdola nahoru 

dosud používaných vnitrostátními 

regulačními orgány a uplatňujících výše 

uvedená kritéria se sazby za ukončení 

hlasových volání v současné době pohybují 

v rozmezí od 0,4045 centu za minutu do 

1,226 centu za minutu v mobilních sítích a 

od 0,0430 centu za minutu do 0,1400 centu 

za minutu v pevných sítích na nejnižší 

místní úrovni propojení (počítáno jako 

vážený průměr mezi sazbami ve špičce a 

mimo špičku). Rozdíl sazeb je způsoben 

různými místními podmínkami a 

stávajícími relativními cenovými 

strukturami a rovněž různým načasováním 

modelových výpočtů v členských státech. 

V pevných sítích navíc úroveň nákladově 

efektivních sazeb za ukončení volání závisí 

také na úrovni sítě, na níž je služba 

ukončení volání poskytována. 

Or. en 
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Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   274 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 184 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(184) Vzhledem k současné nejistotě 

ohledně toho, jak velká skutečně bude 

poptávka po širokopásmových službách s 

velmi vysokou kapacitou, a rovněž k 

obecným úsporám z rozsahu a hustoty 

nabízejí dohody o společných investicích 

významné výhody ve formě sdílení 

nákladů a rizik, a umožňují tak malým 

operátorům investovat za ekonomicky 

rozumných podmínek, a tím podporují 

udržitelnou dlouhodobou hospodářskou 

soutěž, a to i v oblastech, kde hospodářská 

soutěž založená na infrastruktuře nemusí 

být účinná. Pokud operátor s významnou 

tržní silou vyhlásí otevřené nabídkové 

řízení na společné investování do nových 

síťových prvků, které významně přispějí k 

zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, za 

spravedlivých, přiměřených a 

nediskriminačních podmínek, měly by se 

vnitrostátní regulační orgán zpravidla 

zdržet ukládání povinností podle této 

směrnice na nové síťové prvky, s 

výhradou dalšího přezkumu v rámci 

následných analýz trhu. Za předpokladu 

řádného zohlednění budoucích přínosů 

společné investice pro hospodářskou 

soutěž na velkoobchodní i maloobchodní 

úrovni mohou vnitrostátní regulační 

orgány stále pokládat za vhodné, s 

ohledem na stávající strukturu trhu a 

dynamiku, která se rozvinula za 

(184) Vzhledem k současné nejistotě 

ohledně toho, jak velká skutečně bude 

poptávka po širokopásmových službách s 

velmi vysokou kapacitou, a rovněž k 

obecným úsporám z rozsahu a hustoty 

mohou nabízet dohody o společných 

investicích významné výhody ve formě 

sdílení nákladů a rizik, a umožňovat tak 

malým operátorům investovat za 

ekonomicky rozumných podmínek, a tím 

podporovat udržitelnou dlouhodobou 

hospodářskou soutěž, a to i v oblastech, 

kde hospodářská soutěž založená na 

infrastruktuře nemusí být účinná. 
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regulovaných podmínek velkoobchodního 

přístupu, a neexistuje-li za tímto účelem 

obchodní nabídka, chránit práva zájemců 

o přístup, kteří se dané společné investice 

neúčastní, prostřednictvím zachování 

stávajících přístupových produktů, nebo, 

budou-li starší síťové prvky časem 

odstraněny, prostřednictvím uložení 

přístupových produktů se srovnatelnými 

funkcemi jako prvky dříve dostupné s 

využitím starší infrastruktury. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   275 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 184 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(184) Vzhledem k současné nejistotě 

ohledně toho, jak velká skutečně bude 

poptávka po širokopásmových službách s 

velmi vysokou kapacitou, a rovněž k 

obecným úsporám z rozsahu a hustoty 

nabízejí dohody o společných investicích 

významné výhody ve formě sdílení 

nákladů a rizik, a umožňují tak malým 

operátorům investovat za ekonomicky 

rozumných podmínek, a tím podporují 

udržitelnou dlouhodobou hospodářskou 

soutěž, a to i v oblastech, kde hospodářská 

soutěž založená na infrastruktuře nemusí 

být účinná. Pokud operátor s významnou 

tržní silou vyhlásí otevřené nabídkové 

řízení na společné investování do nových 

síťových prvků, které významně přispějí k 

zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, za 

spravedlivých, přiměřených a 

nediskriminačních podmínek, měly by se 

vnitrostátní regulační orgán zpravidla 

zdržet ukládání povinností podle této 

směrnice na nové síťové prvky, s výhradou 

dalšího přezkumu v rámci následných 

(184) Vzhledem k současné nejistotě 

ohledně toho, jak velká skutečně bude 

poptávka po širokopásmových službách s 

velmi vysokou kapacitou, a rovněž k 

obecným úsporám z rozsahu a hustoty 

nabízejí dohody o společných investicích 

významné výhody ve formě sdílení 

nákladů a rizik, a umožňují tak malým 

operátorům investovat za ekonomicky 

rozumných podmínek, a tím podporují 

udržitelnou dlouhodobou hospodářskou 

soutěž, a to i v oblastech, kde hospodářská 

soutěž založená na infrastruktuře nemusí 

být účinná. Pokud operátor s významnou 

tržní silou vyhlásí otevřené nabídkové 

řízení na společné investování do nových 

síťových prvků, které významně přispějí k 

zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, za 

spravedlivých, přiměřených a 

nediskriminačních podmínek, měl by se 

vnitrostátní regulační orgán zpravidla 

zdržet ukládání povinností podle této 

směrnice na nové síťové prvky, s výhradou 

dalšího přezkumu v rámci následných 
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analýz trhu. Za předpokladu řádného 

zohlednění budoucích přínosů společné 

investice pro hospodářskou soutěž na 

velkoobchodní i maloobchodní úrovni 

mohou vnitrostátní regulační orgány stále 

pokládat za vhodné, s ohledem na stávající 

strukturu trhu a dynamiku, která se 

rozvinula za regulovaných podmínek 

velkoobchodního přístupu, a neexistuje-li 

za tímto účelem obchodní nabídka, chránit 

práva zájemců o přístup, kteří se dané 

společné investice neúčastní, 

prostřednictvím zachování stávajících 

přístupových produktů, nebo, budou-li 

starší síťové prvky časem odstraněny, 

prostřednictvím uložení přístupových 

produktů se srovnatelnými funkcemi jako 

prvky dříve dostupné s využitím starší 

infrastruktury. 

analýz trhu. Za předpokladu řádného 

zohlednění budoucích přínosů společné 

investice pro hospodářskou soutěž na 

velkoobchodní i maloobchodní úrovni 

mohou vnitrostátní regulační orgány stále 

pokládat za vhodné, s ohledem na stávající 

strukturu trhu a dynamiku, která se 

rozvinula za regulovaných podmínek 

velkoobchodního přístupu, a neexistuje-li 

za tímto účelem obchodní nabídka, chránit 

práva zájemců o přístup, kteří se dané 

společné investice neúčastní, 

prostřednictvím zachování stávajících 

přístupových produktů, nebo, budou-li 

starší síťové prvky časem odstraněny, 

prostřednictvím uložení přístupových 

produktů se srovnatelnými funkcemi jako 

prvky dříve dostupné s využitím starší 

infrastruktury. Vnitrostátní regulační 

orgány stanoví v příslušných členských 

státech jasné podmínky pro společné 

investice. Společné investice musí zamezit 

tomu, aby spoluinvestoři či jiné podniky 

na trhu byli znevýhodněni v hospodářské 

soutěži. Společné investice musí zajistit 

všem podnikům, které se na nich chtějí 

podílet, otevřený přístup. 

Or. de 

Odůvodnění 

Regulační orgány musí stanovit jasné podmínky pro modely společných investic. 

 

Pozměňovací návrh   276 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 184 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(184) Vzhledem k současné nejistotě 

ohledně toho, jak velká skutečně bude 

poptávka po širokopásmových službách s 

velmi vysokou kapacitou, a rovněž k 

(184) Vzhledem k současné nejistotě 

ohledně toho, jak velká skutečně bude 

poptávka po širokopásmových službách s 

velmi vysokou kapacitou, a rovněž k 
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obecným úsporám z rozsahu a hustoty 

nabízejí dohody o společných investicích 

významné výhody ve formě sdílení 

nákladů a rizik, a umožňují tak malým 

operátorům investovat za ekonomicky 

rozumných podmínek, a tím podporují 

udržitelnou dlouhodobou hospodářskou 

soutěž, a to i v oblastech, kde hospodářská 

soutěž založená na infrastruktuře nemusí 

být účinná. Pokud operátor s významnou 

tržní silou vyhlásí otevřené nabídkové 

řízení na společné investování do nových 

síťových prvků, které významně přispějí k 

zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, za 

spravedlivých, přiměřených a 

nediskriminačních podmínek, měly by se 

vnitrostátní regulační orgán zpravidla 

zdržet ukládání povinností podle této 

směrnice na nové síťové prvky, s výhradou 

dalšího přezkumu v rámci následných 

analýz trhu. Za předpokladu řádného 

zohlednění budoucích přínosů společné 

investice pro hospodářskou soutěž na 

velkoobchodní i maloobchodní úrovni 

mohou vnitrostátní regulační orgány stále 

pokládat za vhodné, s ohledem na stávající 

strukturu trhu a dynamiku, která se 

rozvinula za regulovaných podmínek 

velkoobchodního přístupu, a neexistuje-li 

za tímto účelem obchodní nabídka, chránit 

práva zájemců o přístup, kteří se dané 

společné investice neúčastní, 

prostřednictvím zachování stávajících 

přístupových produktů, nebo, budou-li 

starší síťové prvky časem odstraněny, 

prostřednictvím uložení přístupových 

produktů se srovnatelnými funkcemi jako 

prvky dříve dostupné s využitím starší 

infrastruktury. 

obecným úsporám z rozsahu a hustoty by 

dohody o společných investicích mohly 

nabízet významné výhody ve formě sdílení 

nákladů a rizik, a umožňovat tak malým 

operátorům investovat za ekonomicky 

rozumných podmínek, a tím podporovat 

udržitelnou dlouhodobou hospodářskou 

soutěž, a to i v oblastech, kde hospodářská 

soutěž založená na infrastruktuře nemusí 

být účinná. Pokud operátor s významnou 

tržní silou vyhlásí otevřené nabídkové 

řízení na společné investování do nových 

síťových prvků s velmi vysokou kapacitou, 

za spravedlivých, přiměřených a 

nediskriminačních podmínek, měl by 

vnitrostátní regulační orgán zajistit, aby 

veškeré povinnosti uložené podle této 

směrnice na nové síťové prvky byly s 

výhradou dalšího přezkumu v rámci 

následných analýz trhu odůvodněné a 

přiměřené podmínkám společného 

investování, rovnováze sil mezi investory a 

riziku, že takové dohody mohou posílit 

postavení významné tržní síly nebo vést ke 

vzniku situací charakterizovaných 

významnou překážkou pro účinnou 

hospodářskou soutěž. Za předpokladu 

řádného zohlednění budoucích přínosů 

společné investice pro hospodářskou 

soutěž na velkoobchodní i maloobchodní 

úrovni by vnitrostátní regulační orgány 

měly stále pokládat za vhodné, s ohledem 

na stávající strukturu trhu a dynamiku, 

která se rozvinula za regulovaných 

podmínek velkoobchodního přístupu, a 

neexistuje-li za tímto účelem obchodní 

nabídka, chránit práva zájemců o přístup, 

kteří se dané společné investice neúčastní, 

prostřednictvím zachování stávajících 

přístupových produktů, nebo, budou-li 

starší síťové prvky časem odstraněny, 

prostřednictvím uložení přístupových 

produktů s rovnocennými funkcemi jako 

prvky dříve dostupné s využitím starší 

infrastruktury. 

Or. en 
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Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   277 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 184 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(184) Vzhledem k současné nejistotě 

ohledně toho, jak velká skutečně bude 

poptávka po širokopásmových službách s 

velmi vysokou kapacitou, a rovněž k 

obecným úsporám z rozsahu a hustoty 

nabízejí dohody o společných investicích 
významné výhody ve formě sdílení 

nákladů a rizik, a umožňují tak malým 

operátorům investovat za ekonomicky 

rozumných podmínek, a tím podporují 

udržitelnou dlouhodobou hospodářskou 

soutěž, a to i v oblastech, kde hospodářská 

soutěž založená na infrastruktuře nemusí 

být účinná. Pokud operátor s významnou 

tržní silou vyhlásí otevřené nabídkové 

řízení na společné investování do nových 

síťových prvků, které významně přispějí k 

zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, za 

spravedlivých, přiměřených a 

nediskriminačních podmínek, měly by se 

vnitrostátní regulační orgán zpravidla 

zdržet ukládání povinností podle této 

směrnice na nové síťové prvky, s výhradou 

dalšího přezkumu v rámci následných 

analýz trhu. Za předpokladu řádného 

zohlednění budoucích přínosů společné 

investice pro hospodářskou soutěž na 

velkoobchodní i maloobchodní úrovni 
mohou vnitrostátní regulační orgány stále 

pokládat za vhodné, s ohledem na stávající 

strukturu trhu a dynamiku, která se 

rozvinula za regulovaných podmínek 

velkoobchodního přístupu, a neexistuje-li 

(184) Vzhledem k současné nejistotě 

ohledně toho, jak velká skutečně bude 

poptávka po širokopásmových službách s 

velmi vysokou kapacitou, a rovněž k 

obecným úsporám z rozsahu a hustoty je 

účelem regulačního rámce podporovat 

takové modely zavádění velmi vysoké 

kapacity, které přinesou a) významné 

výhody ve formě sdílení nákladů a rizik, a 

umožní tak operátorům investovat za 

ekonomicky rozumných podmínek, a tím 

podpoří udržitelnou dlouhodobou 

hospodářskou soutěž, a to i v oblastech, 

kde hospodářská soutěž založená na 

infrastruktuře nemusí být účinná; a které 

b) zohlední různé vlastnosti trhů a 

osvědčené postupy zavádění nových 

síťových prvků v rámci členských států. 

Pokud operátor s významnou tržní silou 

vyhlásí otevřené nabídkové řízení na 

společné investování nebo poskytne 

velkoobchodní nabídku zahrnující sdílení 

rizik nebo založí společný podnik spojující 

jednu nebo více společností, které si na 

maloobchodním nebo velkoobchodním 

trhu za spravedlivých, přiměřených a 

nediskriminačních podmínek konkurují a 

které významně přispějí k zavádění sítí s 

velmi vysokou kapacitou, měl by se 

vnitrostátní regulační orgán zpravidla 

zdržet ukládání povinností podle této 

směrnice na nové síťové prvky. Za 

předpokladu řádného zohlednění 
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za tímto účelem obchodní nabídka, chránit 

práva zájemců o přístup, kteří se dané 

společné investice neúčastní, 

prostřednictvím zachování stávajících 

přístupových produktů, nebo, budou-li 

starší síťové prvky časem odstraněny, 

prostřednictvím uložení přístupových 

produktů se srovnatelnými funkcemi jako 

prvky dříve dostupné s využitím starší 

infrastruktury. 

budoucích přínosů pro hospodářskou 

soutěž mohou vnitrostátní regulační orgány 

stále pokládat za vhodné, s ohledem na 

stávající strukturu trhu a dynamiku, která 

se rozvinula za regulovaných podmínek 

velkoobchodního přístupu, a neexistuje-li 

za tímto účelem obchodní nabídka, chránit 

práva zájemců o přístup, kteří se dané 

společné investice neúčastní, 

prostřednictvím zachování stávajících 

přístupových produktů, nebo, budou-li 

starší síťové prvky časem odstraněny, 

prostřednictvím uložení přístupových 

produktů se srovnatelnými funkcemi jako 

prvky dříve dostupné s využitím starší 

infrastruktury. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   278 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 184 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(184) Vzhledem k současné nejistotě 

ohledně toho, jak velká skutečně bude 

poptávka po širokopásmových službách s 

velmi vysokou kapacitou, a rovněž k 

obecným úsporám z rozsahu a hustoty 

nabízejí dohody o společných investicích 

významné výhody ve formě sdílení 

nákladů a rizik, a umožňují tak malým 

operátorům investovat za ekonomicky 

rozumných podmínek, a tím podporují 

udržitelnou dlouhodobou hospodářskou 

soutěž, a to i v oblastech, kde hospodářská 

soutěž založená na infrastruktuře nemusí 

být účinná. Pokud operátor s významnou 

tržní silou vyhlásí otevřené nabídkové 

řízení na společné investování do nových 

síťových prvků, které významně přispějí k 

zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, za 

spravedlivých, přiměřených a 

(184) Vzhledem k současné nejistotě 

ohledně toho, jak velká skutečně bude 

poptávka po širokopásmových službách s 

velmi vysokou kapacitou, a rovněž k 

obecným úsporám z rozsahu a hustoty 

nabízejí dohody o společných investicích 

významné výhody ve formě sdílení 

nákladů a rizik, a umožňují tak malým 

operátorům investovat za ekonomicky 

rozumných podmínek, a tím podporují 

udržitelnou dlouhodobou hospodářskou 

soutěž, a to i v oblastech, kde hospodářská 

soutěž založená na infrastruktuře nemusí 

být účinná. Pokud operátor s významnou 

tržní silou vyhlásí otevřené nabídkové 

řízení na společné investování do nových 

síťových prvků, které významně přispějí k 

zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, za 

spravedlivých, přiměřených a 
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nediskriminačních podmínek, měly by se 

vnitrostátní regulační orgán zpravidla 

zdržet ukládání povinností podle této 

směrnice na nové síťové prvky, s výhradou 

dalšího přezkumu v rámci následných 

analýz trhu. Za předpokladu řádného 

zohlednění budoucích přínosů společné 

investice pro hospodářskou soutěž na 

velkoobchodní i maloobchodní úrovni 

mohou vnitrostátní regulační orgány stále 

pokládat za vhodné, s ohledem na stávající 

strukturu trhu a dynamiku, která se 

rozvinula za regulovaných podmínek 

velkoobchodního přístupu, a neexistuje-li 

za tímto účelem obchodní nabídka, chránit 

práva zájemců o přístup, kteří se dané 

společné investice neúčastní, 

prostřednictvím zachování stávajících 

přístupových produktů, nebo, budou-li 

starší síťové prvky časem odstraněny, 

prostřednictvím uložení přístupových 

produktů se srovnatelnými funkcemi jako 

prvky dříve dostupné s využitím starší 

infrastruktury. 

nediskriminačních podmínek, měl by se 

vnitrostátní regulační orgán zpravidla 

zdržet ukládání povinností podle této 

směrnice na nové síťové prvky, s výhradou 

dalšího přezkumu v rámci následných 

analýz trhu. Pokud vnitrostátní regulační 

orgán rozhodne, že se ukládání povinností 

zdrží, musí zajistit, aby tím nebyla 

narušena hospodářská soutěž a omezen 

přístup na trh. Za předpokladu řádného 

zohlednění budoucích přínosů společné 

investice pro hospodářskou soutěž na 

velkoobchodní i maloobchodní úrovni 

mohou vnitrostátní regulační orgány stále 

pokládat za vhodné, s ohledem na stávající 

strukturu trhu a dynamiku, která se 

rozvinula za regulovaných podmínek 

velkoobchodního přístupu, a neexistuje-li 

za tímto účelem obchodní nabídka, chránit 

práva zájemců o přístup, kteří se dané 

společné investice neúčastní, 

prostřednictvím zachování stávajících 

přístupových produktů, nebo, budou-li 

starší síťové prvky časem odstraněny, 

prostřednictvím uložení přístupových 

produktů se srovnatelnými funkcemi jako 

prvky dříve dostupné s využitím starší 

infrastruktury. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   279 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 184 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(184) Vzhledem k současné nejistotě 

ohledně toho, jak velká skutečně bude 

poptávka po širokopásmových službách s 

velmi vysokou kapacitou, a rovněž k 

obecným úsporám z rozsahu a hustoty 

nabízejí dohody o společných investicích 

významné výhody ve formě sdílení 

(184) Vzhledem k současné nejistotě 

ohledně toho, jak velká skutečně bude 

poptávka po širokopásmových službách s 

velmi vysokou kapacitou, a rovněž k 

obecným úsporám z rozsahu a hustoty 

nabízejí dohody o společných investicích 

významné výhody ve formě sdílení 
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nákladů a rizik, a umožňují tak malým 

operátorům investovat za ekonomicky 

rozumných podmínek, a tím podporují 

udržitelnou dlouhodobou hospodářskou 

soutěž, a to i v oblastech, kde hospodářská 

soutěž založená na infrastruktuře nemusí 

být účinná. Pokud operátor s významnou 

tržní silou vyhlásí otevřené nabídkové 

řízení na společné investování do nových 

síťových prvků, které významně přispějí k 

zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, za 

spravedlivých, přiměřených a 

nediskriminačních podmínek, měly by se 

vnitrostátní regulační orgán zpravidla 

zdržet ukládání povinností podle této 

směrnice na nové síťové prvky, s výhradou 

dalšího přezkumu v rámci následných 

analýz trhu. Za předpokladu řádného 

zohlednění budoucích přínosů společné 

investice pro hospodářskou soutěž na 

velkoobchodní i maloobchodní úrovni 

mohou vnitrostátní regulační orgány stále 

pokládat za vhodné, s ohledem na stávající 

strukturu trhu a dynamiku, která se 

rozvinula za regulovaných podmínek 

velkoobchodního přístupu, a neexistuje-li 

za tímto účelem obchodní nabídka, chránit 

práva zájemců o přístup, kteří se dané 

společné investice neúčastní, 

prostřednictvím zachování stávajících 

přístupových produktů, nebo, budou-li 

starší síťové prvky časem odstraněny, 

prostřednictvím uložení přístupových 

produktů se srovnatelnými funkcemi jako 

prvky dříve dostupné s využitím starší 

infrastruktury. 

nákladů a rizik, a umožňují tak malým 

operátorům investovat za ekonomicky 

rozumných podmínek, a tím podporují 

udržitelnou dlouhodobou hospodářskou 

soutěž, a to i v oblastech, kde hospodářská 

soutěž založená na infrastruktuře nemusí 

být účinná. Pokud operátor s významnou 

tržní silou vyhlásí otevřené nabídkové 

řízení na společné investování do nových 

síťových prvků, které významně přispějí k 

zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, za 

spravedlivých, přiměřených a 

nediskriminačních podmínek, a určitý 

spoluinvestor takovou nabídku přijme a 

učiní předmětem dohody, nebo pokud 

mají obchodní dohody o přístupu 

uzavřené za stejných podmínek 

rovnocenné výsledky, měl by se 

vnitrostátní regulační orgán zpravidla 

zdržet ukládání povinností podle této 

směrnice na nové síťové prvky, s výhradou 

dalšího přezkumu v rámci následných 

analýz trhu. Za předpokladu řádného 

zohlednění budoucích přínosů společné 

investice pro hospodářskou soutěž na 

velkoobchodní i maloobchodní úrovni 

mohou vnitrostátní regulační orgány stále 

pokládat za vhodné, s ohledem na stávající 

strukturu trhu a dynamiku, která se 

rozvinula za regulovaných podmínek 

velkoobchodního přístupu, a neexistuje-li 

za tímto účelem obchodní nabídka, chránit 

práva zájemců o přístup, kteří se dané 

společné investice neúčastní, 

prostřednictvím zachování stávajících 

přístupových produktů, nebo, budou-li 

starší síťové prvky časem odstraněny, 

prostřednictvím uložení přístupových 

produktů se srovnatelnými funkcemi jako 

prvky dříve dostupné s využitím starší 

infrastruktury. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   280 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 184 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(184) Vzhledem k současné nejistotě 

ohledně toho, jak velká skutečně bude 

poptávka po širokopásmových službách s 

velmi vysokou kapacitou, a rovněž k 

obecným úsporám z rozsahu a hustoty 

nabízejí dohody o společných investicích 

významné výhody ve formě sdílení 

nákladů a rizik, a umožňují tak malým 

operátorům investovat za ekonomicky 

rozumných podmínek, a tím podporují 

udržitelnou dlouhodobou hospodářskou 

soutěž, a to i v oblastech, kde hospodářská 

soutěž založená na infrastruktuře nemusí 

být účinná. Pokud operátor s významnou 

tržní silou vyhlásí otevřené nabídkové 

řízení na společné investování do nových 

síťových prvků, které významně přispějí k 

zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, za 

spravedlivých, přiměřených a 

nediskriminačních podmínek, měly by se 

vnitrostátní regulační orgán zpravidla 

zdržet ukládání povinností podle této 

směrnice na nové síťové prvky, s výhradou 

dalšího přezkumu v rámci následných 

analýz trhu. Za předpokladu řádného 

zohlednění budoucích přínosů společné 

investice pro hospodářskou soutěž na 

velkoobchodní i maloobchodní úrovni 

mohou vnitrostátní regulační orgány stále 

pokládat za vhodné, s ohledem na stávající 

strukturu trhu a dynamiku, která se 

rozvinula za regulovaných podmínek 

velkoobchodního přístupu, a neexistuje-li 

za tímto účelem obchodní nabídka, chránit 

práva zájemců o přístup, kteří se dané 

společné investice neúčastní, 

prostřednictvím zachování stávajících 

přístupových produktů, nebo, budou-li 

starší síťové prvky časem odstraněny, 

prostřednictvím uložení přístupových 

produktů se srovnatelnými funkcemi jako 

prvky dříve dostupné s využitím starší 

(184) Vzhledem k současné nejistotě 

ohledně toho, jak velká skutečně bude 

poptávka po širokopásmových službách s 

velmi vysokou kapacitou, a rovněž k 

obecným úsporám z rozsahu a hustoty 

nabízejí dohody o společných investicích 

významné výhody ve formě sdílení 

nákladů a rizik, a umožňují tak malým 

operátorům investovat za ekonomicky 

rozumných podmínek, a tím podporují 

udržitelnou dlouhodobou hospodářskou 

soutěž, a to i v oblastech, kde hospodářská 

soutěž založená na infrastruktuře nemusí 

být účinná. Je-li využito otevřeného 

nabídkového řízení na společné 

investování do nových síťových prvků, 

které za spravedlivých, přiměřených a 

nediskriminačních podmínek vyhlásil 

operátor s významnou tržní silou, nebo 

jiných modelů investic, které stejnou 

měrou přispějí k zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou, měl by se vnitrostátní 

regulační orgán zpravidla zdržet ukládání 

povinností podle této směrnice na nové 

síťové prvky, s výhradou dalšího přezkumu 

v rámci následných analýz trhu. Za 

předpokladu řádného zohlednění 

budoucích přínosů společné investice pro 

hospodářskou soutěž na velkoobchodní i 

maloobchodní úrovni mohou vnitrostátní 

regulační orgány stále pokládat za vhodné, 

s ohledem na stávající strukturu trhu a 

dynamiku, která se rozvinula za 

regulovaných podmínek velkoobchodního 

přístupu, a neexistuje-li za tímto účelem 

obchodní nabídka, chránit práva zájemců o 

přístup, kteří se dané společné investice 

neúčastní, prostřednictvím zachování 

stávajících přístupových produktů, nebo, 

budou-li starší síťové prvky časem 

odstraněny, prostřednictvím uložení 

přístupových produktů se srovnatelnými 
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infrastruktury. funkcemi jako prvky dříve dostupné s 

využitím starší infrastruktury. 

Or. de 

Odůvodnění 

Skutečné využívání investic na podporu hospodářské soutěže by se mělo stát podnětem 

k deregulaci, protože podpora budování infrastruktury na základě hospodářské soutěže by 

měla mít přednost před regulací trhu. Při posuzování by proto měly být rovnou měrou 

zohledněny všechny investiční modely, které podporují udržitelnou hospodářskou soutěž. 

 

Pozměňovací návrh   281 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 184 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(184) Vzhledem k současné nejistotě 

ohledně toho, jak velká skutečně bude 

poptávka po širokopásmových službách s 

velmi vysokou kapacitou, a rovněž k 

obecným úsporám z rozsahu a hustoty 

nabízejí dohody o společných investicích 

významné výhody ve formě sdílení 

nákladů a rizik, a umožňují tak malým 

operátorům investovat za ekonomicky 

rozumných podmínek, a tím podporují 

udržitelnou dlouhodobou hospodářskou 

soutěž, a to i v oblastech, kde hospodářská 

soutěž založená na infrastruktuře nemusí 

být účinná. Pokud operátor s významnou 

tržní silou vyhlásí otevřené nabídkové 

řízení na společné investování do nových 

síťových prvků, které významně přispějí k 

zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, za 

spravedlivých, přiměřených a 

nediskriminačních podmínek, měly by se 

vnitrostátní regulační orgán zpravidla 

zdržet ukládání povinností podle této 

směrnice na nové síťové prvky, s výhradou 

dalšího přezkumu v rámci následných 

analýz trhu. Za předpokladu řádného 

zohlednění budoucích přínosů společné 

(184) Vzhledem k současné nejistotě 

ohledně toho, jak velká skutečně bude 

poptávka po širokopásmových službách s 

velmi vysokou kapacitou, a rovněž k 

obecným úsporám z rozsahu a hustoty 

nabízejí dohody o společných investicích 

významné výhody ve formě sdílení 

nákladů a rizik, a umožňují tak malým 

operátorům investovat za ekonomicky 

rozumných podmínek, a tím podporují 

udržitelnou dlouhodobou hospodářskou 

soutěž, a to i v oblastech, kde hospodářská 

soutěž založená na infrastruktuře nemusí 

být účinná. Pokud operátor s významnou 

tržní silou uzavře dohodu o společném 

investování do nových síťových prvků, 

které významně přispějí k zavádění sítí s 

velmi vysokou kapacitou, za 

spravedlivých, přiměřených a 

nediskriminačních podmínek, měl by se 

vnitrostátní regulační orgán zpravidla 

zdržet ukládání povinností podle této 

směrnice na nové síťové prvky, s výhradou 

dalšího přezkumu v rámci následných 

analýz trhu. Za předpokladu řádného 

zohlednění budoucích přínosů společné 
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investice pro hospodářskou soutěž na 

velkoobchodní i maloobchodní úrovni 

mohou vnitrostátní regulační orgány stále 

pokládat za vhodné, s ohledem na stávající 

strukturu trhu a dynamiku, která se 

rozvinula za regulovaných podmínek 

velkoobchodního přístupu, a neexistuje-li 

za tímto účelem obchodní nabídka, chránit 

práva zájemců o přístup, kteří se dané 

společné investice neúčastní, 

prostřednictvím zachování stávajících 

přístupových produktů, nebo, budou-li 

starší síťové prvky časem odstraněny, 

prostřednictvím uložení přístupových 

produktů se srovnatelnými funkcemi jako 

prvky dříve dostupné s využitím starší 

infrastruktury. 

investice pro hospodářskou soutěž na 

velkoobchodní i maloobchodní úrovni 

mohou vnitrostátní regulační orgány stále 

pokládat za vhodné, s ohledem na stávající 

strukturu trhu a dynamiku, která se 

rozvinula za regulovaných podmínek 

velkoobchodního přístupu, a neexistuje-li 

za tímto účelem obchodní nabídka, chránit 

práva zájemců o přístup, kteří se dané 

společné investice neúčastní, 

prostřednictvím zachování stávajících 

přístupových produktů, nebo, budou-li 

starší síťové prvky časem odstraněny, 

prostřednictvím uložení přístupových 

produktů se srovnatelnými funkcemi jako 

prvky dříve dostupné s využitím starší 

infrastruktury. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   282 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 190 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(190) Vlastníci sítí, kteří nemají žádné 

maloobchodní aktivity, a jejichž obchodní 

model je tudíž omezen na poskytování 

velkoobchodních služeb jiným subjektům, 

mohou přispívat k formování 

prosperujícího velkoobchodního trhu s 

příznivými dopady na hospodářskou soutěž 

na navazujícím maloobchodním trhu. 

Jejich obchodní model může být navíc 

přitažlivý pro potenciální finanční 

investory investující do stabilnějších aktiv 

infrastruktury s dlouhodobějšími 

vyhlídkami na zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou. Přítomnost operátora 

působícího pouze na velkoobchodním trhu 

však nutně nemusí vést k méně efektivní 

hospodářské soutěži na maloobchodních 

trzích a operátoři působící pouze na 

(190) Vlastníci sítí, kteří nemají žádné 

maloobchodní aktivity, a jejichž obchodní 

model je tudíž omezen na poskytování 

velkoobchodních služeb jiným subjektům, 

mohou přispívat k formování 

prosperujícího velkoobchodního trhu s 

příznivými dopady na hospodářskou soutěž 

na navazujícím maloobchodním trhu. 

Jejich obchodní model může být navíc 

přitažlivý pro potenciální finanční 

investory investující do stabilnějších aktiv 

infrastruktury s dlouhodobějšími 

vyhlídkami na zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou. Takové modely by 

proto měly být podporovány a 

podněcovány. Do této kategorie vlastníků 

sítí by neměly patřit podniky, které jsou 

buď funkčně oddělené, nebo dobrovolně 
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velkoobchodním trhu mohou být označeni 

jako operátoři s významnou tržní silou na 

trzích určitých produktů a na určitých 

zeměpisných trzích. Rizika pro 

hospodářskou soutěž vyplývající z chování 

operátorů využívajících pouze 

velkoobchodní obchodní modely mohou 

být nižší než u vertikálně integrovaných 

operátorů, jedná-li se o skutečný 

velkoobchodní model a neexistuje-li žádný 

motiv rozlišovat mezi navazujícími 

poskytovateli. Regulační opatření by tudíž 

měla být s ohledem na tuto skutečnost 

méně intervenční. Na druhou stranu musí 

být vnitrostátní regulační orgány schopny 

zasáhnout, pokud vznikly problémy 

týkající se hospodářské soutěže, které 

poškozují koncové uživatele. 

oddělené, protože pobídky a přetrvávající 

vazby na zákaznickou základnu by mohly 

být důvodem k obavám ohledně 

hospodářské soutěže. Přítomnost operátora 

působícího pouze na velkoobchodním trhu 

však nutně nemusí vést k méně efektivní 

hospodářské soutěži na maloobchodních 

trzích a operátoři působící pouze na 

velkoobchodním trhu mohou být označeni 

jako operátoři s významnou tržní silou na 

trzích určitých produktů a na určitých 

zeměpisných trzích. Rizika pro 

hospodářskou soutěž vyplývající z chování 

operátorů využívajících pouze 

velkoobchodní obchodní modely mohou 

být nižší než u vertikálně integrovaných 

operátorů, jedná-li se o skutečný 

velkoobchodní model a neexistuje-li žádný 

motiv rozlišovat mezi navazujícími 

poskytovateli. Regulační opatření by tudíž 

měla být s ohledem na tuto skutečnost 

méně intervenční. Na druhou stranu musí 

být vnitrostátní regulační orgány schopny 

zasáhnout, pokud vznikly problémy 

týkající se hospodářské soutěže, které 

poškozují koncové uživatele. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   283 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 190 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(190) Vlastníci sítí, kteří nemají žádné 

maloobchodní aktivity, a jejichž obchodní 

model je tudíž omezen na poskytování 

velkoobchodních služeb jiným subjektům, 

(190) Vlastníci sítí, kteří nemají žádné 

maloobchodní aktivity, a jejichž obchodní 

model je tudíž omezen na poskytování 

velkoobchodních služeb jiným subjektům, 
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mohou přispívat k formování 

prosperujícího velkoobchodního trhu s 

příznivými dopady na hospodářskou soutěž 

na navazujícím maloobchodním trhu. 

Jejich obchodní model může být navíc 

přitažlivý pro potenciální finanční 

investory investující do stabilnějších aktiv 

infrastruktury s dlouhodobějšími 

vyhlídkami na zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou. Přítomnost operátora 

působícího pouze na velkoobchodním trhu 

však nutně nemusí vést k méně efektivní 

hospodářské soutěži na maloobchodních 

trzích a operátoři působící pouze na 

velkoobchodním trhu mohou být označeni 

jako operátoři s významnou tržní silou na 

trzích určitých produktů a na určitých 

zeměpisných trzích. Rizika pro 

hospodářskou soutěž vyplývající z chování 

operátorů využívajících pouze 

velkoobchodní obchodní modely mohou 

být nižší než u vertikálně integrovaných 

operátorů, jedná-li se o skutečný 

velkoobchodní model a neexistuje-li žádný 

motiv rozlišovat mezi navazujícími 

poskytovateli. Regulační opatření by tudíž 

měla být s ohledem na tuto skutečnost 

méně intervenční. Na druhou stranu musí 

být vnitrostátní regulační orgány schopny 

zasáhnout, pokud vznikly problémy 

týkající se hospodářské soutěže, které 

poškozují koncové uživatele. 

mohou přispívat k formování 

prosperujícího velkoobchodního trhu s 

příznivými dopady na hospodářskou soutěž 

na navazujícím maloobchodním trhu. 

Přítomnost operátora působícího pouze na 

velkoobchodním trhu však nutně nemusí 

vést k méně efektivní hospodářské soutěži 

na maloobchodních trzích a operátoři 

působící pouze na velkoobchodním trhu 

mohou být označeni jako operátoři s 

významnou tržní silou na trzích určitých 

produktů a na určitých zeměpisných trzích. 

Rizika pro hospodářskou soutěž 

vyplývající z chování operátorů 

využívajících pouze velkoobchodní 

obchodní modely mohou být nižší než u 

vertikálně integrovaných operátorů, jedná-

li se o skutečný velkoobchodní model a 

neexistuje-li žádný motiv rozlišovat mezi 

navazujícími poskytovateli. Regulační 

opatření by tudíž měla být s ohledem na 

tuto skutečnost méně intervenční. Na 

druhou stranu musí být vnitrostátní 

regulační orgány schopny zasáhnout, 

pokud vznikly problémy týkající se 

hospodářské soutěže, které poškozují 

koncové uživatele. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   284 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 191 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(191) S cílem usnadnit migraci ze starších 

kovových sítí na sítě nové generace, která 

je v zájmu koncových uživatelů, by 

(191) S cílem usnadnit migraci ze starších 

kovových sítí na sítě nové generace, která 

je v zájmu koncových uživatelů, by 
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vnitrostátní orgány měly být schopny 

monitorovat vlastní iniciativy síťových 

operátorů v tomto ohledu a v nutných 

případech určit vhodný postup této 

migrace, například prostřednictvím 

předchozího oznámení, transparentnosti a 

přijatelných srovnatelných přístupových 
produktů poté, co vlastník sítě jasně 

projeví svůj úmysl vypnout kovovou síť. 

Aby se předešlo neodůvodněným 

zpožděním migrace, měly by mít 

vnitrostátní regulační orgány poté, co byl 

stanoven vhodný postup migrace, 

pravomoc zrušit přístupové povinnosti 

spojené s kovovou sítí. 

vnitrostátní orgány měly být schopny 

monitorovat vlastní iniciativy síťových 

operátorů v tomto ohledu a v nutných 

případech určit vhodný postup této 

migrace, například prostřednictvím 

předchozího oznámení, v němž stanoví 

konkrétní termín dokončení, podmínky 

transparentnosti a přijatelné rovnocenné 

přístupové produkty, poté, co vlastník sítě 

jasně projeví svůj úmysl vypnout kovovou 

síť. Aby se předešlo neodůvodněným 

zpožděním migrace, měly by mít 

vnitrostátní regulační orgány poté, co byl 

stanoven vhodný postup migrace, 

pravomoc zrušit přístupové povinnosti 

spojené s kovovou sítí. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   285 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 223 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(223) Za účelem účinné podpory volného 

pohybu zboží, služeb a osob v Unii by 

mělo být možné využívat některé 

vnitrostátní číslovací zdroje, zejména 

některá nezeměpisná čísla, exteritoriálním 

způsobem, tedy mimo území členského 

státu, kterým bylo číslo přiděleno, na 

celém území Unie. S ohledem na závažné 

riziko podvodů v souvislosti s 

interpersonální komunikací by toto 

exteritoriální využívání mělo být povoleno 

pro služby elektronických komunikací s 

výjimkou interpersonálních komunikačních 

služeb. Členské státy by proto měly zajistit, 

(223) Za účelem účinné podpory volného 

pohybu zboží, služeb a osob v Unii by 

mělo být možné využívat některé 

vnitrostátní číslovací zdroje, zejména 

některá nezeměpisná čísla, exteritoriálním 

způsobem, tedy mimo území členského 

státu, kterým bylo číslo přiděleno, na 

celém území Unie. S ohledem na závažné 

riziko podvodů v souvislosti s 

interpersonální komunikací by toto 

exteritoriální využívání mělo být povoleno 

pro služby elektronických komunikací s 

výjimkou interpersonálních komunikačních 

služeb. Členské státy by proto měly zajistit, 
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aby příslušné vnitrostátní právní předpisy, 

zejména pravidla ochrany spotřebitelů a 

další pravidla spojená s užíváním čísel, 

byly vymahatelné nezávisle na tom, ve 

kterém členském státě byla práva na 

užívání čísel udělena. To znamená, že 

vnitrostátní regulační a další příslušné 

orgány členských států, kde se číslo užívá, 

by měly mít pravomoc uplatňovat své 

vnitrostátní právní předpisy na podniky, 

jimž bylo číslo přiděleno. Vnitrostátní 

regulační orgány těchto členských států by 

dále měly mít možnost požádat o podporu 

vnitrostátního regulačního orgánu 

odpovědného za přidělení čísla při 

vymáhání dodržování pravidel platných v 

členských státech, kde se číslo užívá. 

Taková podpůrná opatření by měla 

zahrnovat odrazující sankce, a zejména v 

případech závažného porušení pak odnětí 

práva na exteritoriální užívání čísel, která 

byla příslušnému podniku přidělena. 

Požadavky na exteritoriální užívání není 

dotčena pravomoc členských států 

zablokovat v individuálních případech 

přístup k číslům nebo službám, je-li to 

opodstatněno spácháním podvodu či 

zneužíváním. Exteritoriálním užíváním 

čísel by neměla být dotčena pravidla Unie 

spojená s poskytováním roamingových 

služeb, včetně těch, která souvisejí s 

předcházením nezvyklému využívání nebo 

zneužívání roamingových služeb, jež 

podléhají regulaci maloobchodních cen a 

jež využívají regulovaných 

velkoobchodních sazeb. Členské státy by 

měly mít i nadále možnost přistupovat ke 

zvláštním dohodám o exteritoriálním 

využívání číslovacích zdrojů se třetími 

zeměmi. 

aby příslušné vnitrostátní právní předpisy, 

zejména pravidla ochrany spotřebitelů a 

další pravidla spojená s užíváním čísel, 

byly vymahatelné nezávisle na tom, ve 

kterém členském státě byla práva na 

užívání čísel udělena. To znamená, že 

vnitrostátní regulační a další příslušné 

orgány členských států, kde se číslo užívá, 

by měly mít pravomoc uplatňovat své 

vnitrostátní právní předpisy na podniky, 

jimž bylo číslo přiděleno. Vnitrostátní 

regulační orgány těchto členských států by 

dále měly mít možnost požádat o podporu 

vnitrostátního regulačního orgánu 

odpovědného za přidělení čísla při 

vymáhání dodržování pravidel platných v 

členských státech, kde se číslo užívá. 

Taková podpůrná opatření by měla 

zahrnovat odrazující sankce, a zejména v 

případech závažného porušení pak odnětí 

práva na exteritoriální užívání čísel, která 

byla příslušnému podniku přidělena. 

Členské státy by proto neměly ukládat 

dodatečné požadavky na exteritoriální 

užívání takových čísel, protože by to 

bránilo jejich přeshraničnímu užívání a 

vytvářelo překážku na vnitřním trhu, aniž 

by tím byla dotčena pravomoc členských 

států zablokovat v individuálních 

případech přístup k číslům nebo službám, 

je-li to opodstatněno spácháním podvodu či 

zneužíváním. Exteritoriálním užíváním 

čísel by neměla být dotčena pravidla Unie 

spojená s poskytováním roamingových 

služeb, včetně těch, která souvisejí s 

předcházením nezvyklému využívání nebo 

zneužívání roamingových služeb, jež 

podléhají regulaci maloobchodních cen a 

jež využívají regulovaných 

velkoobchodních sazeb. Členské státy by 

měly mít i nadále možnost přistupovat ke 

zvláštním dohodám o exteritoriálním 

využívání číslovacích zdrojů se třetími 

zeměmi. 

Or. en 
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Odůvodnění 

V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých 

důvodů vnitřní logiky textu. 

 

Pozměňovací návrh   286 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 246 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(246) Jakékoli změny smluvních 

podmínek ze strany poskytovatele veřejně 

dostupných služeb elektronických 

komunikací jiných než interpersonálních 

komunikačních služeb nezávislých na 

číslech v neprospěch koncových uživatelů, 

například v souvislosti s poplatky, sazbami, 

omezením objemu dat, rychlostí přenosu 

dat, pokrytím nebo zpracováním osobních 

údajů, by měly být považovány za 

oprávněný důvod k ukončení smlouvy ze 

strany koncového uživatele, aniž by mu 

vznikly jakékoli náklady, a to i v případě, 

že jsou tyto změny spojeny s určitými 

přínosy. 

(246) Jakékoli změny smluvních 

podmínek navržené poskytovatelem 

veřejně dostupných služeb elektronických 

komunikací jiných než interpersonálních 

komunikačních služeb nezávislých na 

číslech v neprospěch koncových uživatelů, 

například v souvislosti s poplatky, sazbami, 

omezením objemu dat, rychlostí přenosu 

dat, pokrytím nebo zpracováním osobních 

údajů, by měly být považovány za 

oprávněný důvod k ukončení smlouvy ze 

strany koncového uživatele, aniž by mu 

vznikly jakékoli náklady, a to i v případě, 

že jsou tyto změny spojeny s určitými 

přínosy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   287 

Morten Helveg Petersen 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 254 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(254) V souladu s cíli Listiny základních 

práv Evropské unie a Úmluvy OSN o 

právech osob se zdravotním postižením by 

měl předpisový rámec zajistit všem 

uživatelům, včetně zdravotně postižených 

koncových uživatelů, starších osob a 

(254) V souladu s cíli Listiny základních 

práv Evropské unie a Úmluvy OSN o 

právech osob se zdravotním postižením by 

měl předpisový rámec zajistit všem 

uživatelům, včetně zdravotně postižených 

koncových uživatelů, starších osob a 



 

PE602.947v01-00 152/160 AM\1122801CS.docx 

CS 

uživatelů se zvláštními sociálními 

potřebami, snadný přístup k vysoce 

kvalitním a cenově dostupným službám. 

Prohlášení č. 22 připojené k závěrečnému 

aktu Amsterodamské smlouvy uvádí, že 

orgány Unie mají při vytváření opatření 

stanovených v článku 114 SFEU 

zohledňovat potřeby zdravotně postižených 

osob. 

uživatelů se zvláštními sociálními 

potřebami, snadný přístup k vysoce 

kvalitním a cenově dostupným službám bez 

ohledu na jejich bydliště v Evropské unii. 

Prohlášení č. 22 připojené k závěrečnému 

aktu Amsterodamské smlouvy uvádí, že 

orgány Unie mají při vytváření opatření 

stanovených v článku 114 SFEU 

zohledňovat potřeby zdravotně postižených 

osob. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   288 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 259 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(259) Informace o tom, kde se volající 

nachází, zvyšují úroveň ochrany a 

bezpečnosti koncových uživatelů a 

napomáhají tísňovým službám při plnění 

jejich povinností za předpokladu, že 

vnitrostátní systém PSAP zaručí předání 

tísňové komunikace a s ní spojených údajů 

dotyčným tísňovým službám. Přijetí a 

využití informací o místě, kde se volající 

nachází, by mělo být v souladu s 

příslušnými právními předpisy Unie pro 

zpracování osobních údajů. Podniky, které 

poskytují lokalizaci na základě sítí, by 

měly službám tísňového volání poskytovat 

informace o tom, kde se volající nachází, 

okamžitě po přepojení tohoto volání 

příslušné službě a bez ohledu na použitou 

technologii. Technologie lokalizace 

pomocí telefonu se však ukázaly být 

značně přesnější a nákladově efektivnější 

díky dostupnosti údajů poskytovaných 

družicovými systémy EGNOS a Galileo a 

dalšími globálními navigačními 

družicovými systémy a údaji o sítích Wi-

Fi. Informace o tom, kde se volající 

(259) Informace o tom, kde se volající 

nachází, zvyšují úroveň ochrany a 

bezpečnosti koncových uživatelů a 

napomáhají tísňovým službám při plnění 

jejich povinností za předpokladu, že 

vnitrostátní systém PSAP zaručí předání 

tísňové komunikace a s ní spojených údajů 

dotyčným tísňovým službám. Přijetí a 

využití informací o místě, kde se volající 

nachází, by mělo být v souladu s 

příslušnými právními předpisy Unie pro 

zpracování osobních údajů. Podniky, které 

poskytují lokalizaci na základě sítí, by 

měly službám tísňového volání poskytovat 

informace o tom, kde se volající nachází, 

okamžitě po přepojení tohoto volání 

příslušné službě a bez ohledu na použitou 

technologii. Technologie lokalizace 

pomocí telefonu se však ukázaly být 

značně přesnější a nákladově efektivnější 

díky dostupnosti údajů poskytovaných 

družicovými systémy EGNOS a Galileo a 

dalšími globálními navigačními 

družicovými systémy a údaji o sítích Wi-

Fi. Informace o tom, kde se volající 
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nachází, získané z telefonu by proto měly 

doplňovat informace o místě, kde se 

volající nachází, získané na základě sítí i v 

případě, že lokalizace pomocí telefonu 

může být dostupná až po zahájení tísňové 

komunikace. Členské státy by měly zajistit, 

aby PSAP mohla dostupné informace o 

tom, kde se volající nachází, získat a 

spravovat. Zjištění a přenos informací o 

místě, kde se volající nachází, by mělo být 

bezplatné jak pro koncového uživatele, tak 

pro orgán vedoucí tísňovou komunikaci 

bez ohledu na způsob zjištění, například 

prostřednictvím telefonu nebo sítě, a bez 

ohledu na způsob přenosu například 

hlasovým kanálem, prostřednictvím 

textových zpráv nebo na základě 

internetového protokolu. 

nachází, získané z telefonu by proto měly 

doplňovat informace o místě, kde se 

volající nachází, získané na základě sítí i v 

případě, že lokalizace pomocí telefonu 

může být dostupná až po zahájení tísňové 

komunikace. Členské státy by měly zajistit, 

aby PSAP mohla dostupné informace o 

tom, kde se volající nachází, získat a 

spravovat. Zjištění a přenos informací o 

místě, kde se volající nachází, by mělo být 

pokud možno bezplatné jak pro koncového 

uživatele, tak pro orgán vedoucí tísňovou 

komunikaci bez ohledu na způsob zjištění, 

například prostřednictvím telefonu nebo 

sítě, a bez ohledu na způsob přenosu 

například hlasovým kanálem, 

prostřednictvím textových zpráv nebo na 

základě internetového protokolu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   289 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 265 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(265) Koncoví uživatelé by měli mít 

zaručenu interoperabilitu u všech zařízení, 

která se prodávají v Unii a která slouží k 

příjmu digitální televize. Členské státy by 

měly být schopny stanovit minimum 

harmonizovaných norem pro taková 

zařízení. Takové normy by mohly být 

občas přizpůsobeny podle vývoje 

technologií a trhu. 

(265) Koncoví uživatelé by měli mít 

zaručenu interoperabilitu u všech zařízení, 

která se prodávají v Unii a která slouží k 

příjmu rozhlasu a digitální televize. 

Členské státy by měly být schopny stanovit 

minimum harmonizovaných norem pro 

taková zařízení. Takové normy by mohly 

být občas přizpůsobeny podle vývoje 

technologií a trhu. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   290 

Pervenche Berès 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 266 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (266a) Aby posluchači měli možnost 

využívat rozhlasových služeb po celé 

Evropě bez ohledu na přenosové normy, 

které se používají v různých členských 

státech, rozhlasové přijímače včetně 

přijímačů určených do vozidel, by měly 

být schopny přijímat rozhlasové vysílání 

šířené jak analogově, tak digitálně a/nebo 

prostřednictvím sítí IP. Bude tak 

zaručeno, že i v digitální éře bude 

zachována interoperabilita, která je 

v současnosti založena na rozhlasovém 

vysílání v pásmu VKV. Zlepší se tak 

rovněž veřejná bezpečnost, protože 

posluchači budou mít možnost přijímat 

naléhavé informace bez ohledu na to, 

jakou ve svých domovech nebo ve svých 

vozidlech používají technologii, včetně 

dopravních informací, které budou moci 

přijímat na svých cestách po Unii. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   291 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 269 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(269) S ohledem na oprávněný veřejný 

zájem by měly členské státy být schopny 

stanovit přiměřené povinnosti podnikům, 

které podléhají jejich příslušnosti, ale 

takové povinnosti se mají ukládat pouze 

tehdy, jsou-li nezbytně nutné k dosažení 

cílů obecného zájmu jasně vymezených 

členskými státy v souladu s právem Unie; 

musí být přiměřené a transparentní. 
Povinnosti ve veřejném zájmu je možné 

(269) S ohledem na oprávněný veřejný 

zájem by měly členské státy být schopny 

stanovit přiměřené a transparentní 

povinnosti podnikům, které podléhají jejich 

příslušnosti, k dosažení cílů obecného 

zájmu jasně vymezených členskými státy v 

souladu s právem Unie. Povinnosti ve 

veřejném zájmu je možné uplatnit na 

stanovené kanály rozhlasového vysílání, 

služby audiovizuálního vysílání a 
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uplatnit na stanovené kanály rozhlasového 

a televizního vysílání a doplňkové služby, 

které poskytuje konkrétní poskytovatel 

mediálních služeb. Povinnosti uložené 

členskými státy musí být přijatelné, tj. 

přiměřené a transparentní z hlediska jasně 

vymezených cílů obecného zájmu. Členské 

státy by měly povinnosti ve veřejném 

zájmu, které ve svých vnitrostátních 

právních předpisech ukládají, objektivně 

zdůvodnit tak, aby tyto povinnosti byly 

transparentní, přiměřené a jasně vymezené. 

Povinnosti by měly být formulovány tak, 

aby dostatečně motivovaly k účinným 

investicím do infrastruktury. Povinnosti 

by měly být pravidelně, tj. alespoň jednou 

za pět let přezkoumávány, aby odpovídaly 

aktuálnímu vývoji technologií a trhu a aby 

bylo zajištěno, že budou i nadále přiměřené 

cílům, jichž má být dosaženo. Povinnosti s 

sebou mohou popřípadě nést ustanovení o 

přiměřené úhradě. 

doplňkové služby, které poskytuje 

konkrétní poskytovatel mediálních služeb. 

Povinnosti uložené členskými státy musí 

být přijatelné, tj. přiměřené a transparentní 

z hlediska jasně vymezených cílů obecného 

zájmu, jako je mediální pluralita a 

kulturní rozmanitost. Tato opatření by 

měla zahrnovat i zajištění kvalitního 

příjmu uvedených služeb.  Členské státy 

by měly povinnosti ve veřejném zájmu, 

které ve svých vnitrostátních právních 

předpisech ukládají, objektivně zdůvodnit 

tak, aby tyto povinnosti byly transparentní, 

přiměřené a jasně vymezené. Povinnosti by 

měly být pravidelně, tj. alespoň jednou za 

pět let přezkoumávány, aby odpovídaly 

aktuálnímu vývoji technologií a trhu a aby 

bylo zajištěno, že budou i nadále přiměřené 

cílům, jichž má být dosaženo. Povinnosti s 

sebou mohou popřípadě nést ustanovení o 

přiměřené úhradě. Každá povinnost ve 

veřejném zájmu musí být stanovena 

nezávisle a nijak se nesmí dotýkat práva 

držitelů autorských a souvisejících práv 

na spravedlivou odměnu za užívání 

chráněných výsledků jejich práce či děl 

na příslušné síti. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   292 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 270 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(270) Sítě používané pro šíření 

rozhlasového nebo televizního vysílání pro 

veřejnost zahrnují kabelové, IPTV, 

družicové a zemské vysílací sítě. Mohou 

zahrnovat i jiné sítě, pokud jsou používány 

v takovém rozsahu, že jsou hlavním 

prostředkem pro příjem rozhlasového a 

televizního vysílání pro početně 

(270) Povinnosti ve veřejném zájmu by 

měly být uplatňovány způsobem, který je 

z technologického hlediska neutrální, a se 

zřetelem k neustále postupujícímu vývoji 

mediálních distribučních systémů a 

spotřebitelských trendů. Elektronické 

komunikační sítě a služby a služby 

používané pro šíření rozhlasových nebo 
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významnou skupinu koncových uživatelů. 

Povinnosti ve veřejném zájmu mohou 

zahrnovat přenos služeb určených zejména 

k tomu, aby umožnily odpovídající přístup 

pro zdravotně postižené uživatele. 

Doplňkové služby tudíž zahrnují mimo jiné 

služby určené na zlepšení dostupnosti pro 

koncové uživatele se zdravotním 

postižením, například videotext, 

titulkování, zvukový popis nebo znakový 

jazyk. Jelikož jsou televizní služby s 

internetem poskytovány a využívány ve 

stále větší míře a elektronické programové 

průvodce pro volbu přenosu ze strany 

uživatelů neztrácejí na významu, může být 

přenos údajů týkajících se programu, které 

tyto funkce podporují, zahrnut mezi 

povinnosti ve veřejném zájmu. 

audiovizuálních mediálních služeb pro 

veřejnost zahrnují kabelové, IPTV, 

družicové a zemské vysílací sítě. Mohou 

zahrnovat i jiné sítě a služby, pokud jsou 

využívány početně významnou skupinou 

koncových uživatelů pro příjem 

rozhlasových nebo audiovizuálních 

mediálních služeb. V této souvislosti by 

příslušná kritéria pojmu „početně 

významné skupiny koncových uživatelů“ 

měla zohledňovat mimo jiné vývoj 

technologií a spotřebních vzorců 

jednotlivých skupin koncových uživatelů. 

Povinnosti ve veřejném zájmu mohou 

zahrnovat přenos služeb určených zejména 

k tomu, aby umožnily odpovídající přístup 

pro zdravotně postižené uživatele. 

Doplňkové služby tudíž zahrnují mimo jiné 

služby určené na zlepšení dostupnosti pro 

koncové uživatele se zdravotním 

postižením, například videotext, 

titulkování, zvukový popis nebo znakový 

jazyk. Jelikož jsou televizní služby s 

internetem poskytovány a využívány ve 

stále větší míře a elektronické programové 

průvodce a jiná navigační zařízení pro 

volbu přenosu ze strany uživatelů 

neztrácejí na významu, může být přenos 

údajů týkajících se programu, které tyto 

funkce podporují, zahrnut mezi povinnosti 

ve veřejném zájmu. Tyto povinnosti ve 

veřejném zájmu by měly koncovým 

uživatelům umožnit přístup k televizním 

službám s internetem, které mohou 

zahrnovat audiovizuální mediální služby, 

služby televizního a rozhlasového vysílání, 

interaktivní služby nabízející aplikace, 

hry, hlasování, klipy, texty, obrázky, 

ilustrace a grafická data. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   293 

Eva Kaili 

 

Návrh směrnice 
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Bod odůvodnění 270 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(270) Sítě používané pro šíření 

rozhlasového nebo televizního vysílání pro 

veřejnost zahrnují kabelové, IPTV, 

družicové a zemské vysílací sítě. Mohou 

zahrnovat i jiné sítě, pokud jsou používány 

v takovém rozsahu, že jsou hlavním 

prostředkem pro příjem rozhlasového a 

televizního vysílání pro početně 

významnou skupinu koncových uživatelů. 

Povinnosti ve veřejném zájmu mohou 

zahrnovat přenos služeb určených zejména 

k tomu, aby umožnily odpovídající přístup 

pro zdravotně postižené uživatele. 

Doplňkové služby tudíž zahrnují mimo jiné 

služby určené na zlepšení dostupnosti pro 

koncové uživatele se zdravotním 

postižením, například videotext, 

titulkování, zvukový popis nebo znakový 

jazyk. Jelikož jsou televizní služby s 

internetem poskytovány a využívány ve 

stále větší míře a elektronické programové 

průvodce pro volbu přenosu ze strany 

uživatelů neztrácejí na významu, může být 

přenos údajů týkajících se programu, které 

tyto funkce podporují, zahrnut mezi 

povinnosti ve veřejném zájmu. 

(270) Povinnosti ve veřejném zájmu by 

měly být uplatňovány způsobem, který je z 

technologického hlediska neutrální, a se 

zřetelem k neustále postupujícímu vývoji 

mediálních distribučních systémů a 

spotřebitelských trendů. 

 Elektronické komunikační sítě a služby a 

služby používané pro šíření rozhlasových 

nebo audiovizuálních mediálních služeb 

pro veřejnost zahrnují kabelové, IPTV, 

družicové a zemské vysílání. Mohou 

zahrnovat i jiné sítě a služby, pokud jsou 

využívány početně významnou skupinou 

koncových uživatelů pro příjem 

rozhlasových nebo audiovizuálních 

mediálních služeb. Příslušná kritéria pro 

posouzení „početně významné skupiny 

koncových uživatelů“ mohou v této 

souvislosti zohledňovat mimo jiné vývoj 

technologií a spotřebních vzorců 

jednotlivých skupin koncových uživatelů. 

Povinnosti ve veřejném zájmu mohou 

zahrnovat přenos služeb určených zejména 

k tomu, aby umožnily odpovídající přístup 
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pro zdravotně postižené uživatele. 

Doplňkové služby tudíž zahrnují mimo jiné 

služby určené na zlepšení dostupnosti pro 

koncové uživatele se zdravotním 

postižením, například videotext, 

titulkování, zvukový popis nebo znakový 

jazyk. Jelikož jsou televizní služby s 

internetem poskytovány a využívány ve 

stále větší míře a vzhledem k tomu, jaký 

význam mají elektronické programové 

průvodce a jiná navigační zařízení pro 

volbu přenosu ze strany uživatelů, může 

být přenos údajů týkajících se programu, 

které tyto funkce podporují, zahrnut mezi 

povinnosti ve veřejném zájmu. Povinnosti 

ve veřejném zájmu by měly koncovým 

uživatelům umožnit přístup k televizním 

službám s internetem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   294 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 270 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(270) Sítě používané pro šíření 

rozhlasového nebo televizního vysílání pro 

veřejnost zahrnují kabelové, IPTV, 

družicové a zemské vysílací sítě. Mohou 

zahrnovat i jiné sítě, pokud jsou používány 

v takovém rozsahu, že jsou hlavním 

prostředkem pro příjem rozhlasového a 

televizního vysílání pro početně 

významnou skupinu koncových uživatelů. 

Povinnosti ve veřejném zájmu mohou 

zahrnovat přenos služeb určených zejména 

k tomu, aby umožnily odpovídající přístup 

pro zdravotně postižené uživatele. 

Doplňkové služby tudíž zahrnují mimo jiné 

služby určené na zlepšení dostupnosti pro 

koncové uživatele se zdravotním 

(270) Povinnosti ve veřejném zájmu by 

měly být uplatňovány způsobem, který je z 

technologického hlediska neutrální, a se 

zřetelem k neustále postupujícímu vývoji 

mediálních distribučních systémů a 

spotřebitelských trendů. 
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postižením, například videotext, 

titulkování, zvukový popis nebo znakový 

jazyk. Jelikož jsou televizní služby s 

internetem poskytovány a využívány ve 

stále větší míře a elektronické programové 

průvodce pro volbu přenosu ze strany 

uživatelů neztrácejí na významu, může být 

přenos údajů týkajících se programu, které 

tyto funkce podporují, zahrnut mezi 

povinnosti ve veřejném zájmu. 

 Elektronické komunikační sítě a služby 

používané pro šíření rozhlasových nebo 

audiovizuálních mediálních služeb pro 

veřejnost zahrnují kabelové, IPTV, 

družicové a zemské vysílání. Mohou 

zahrnovat i jiné sítě a služby, pokud jsou 

využívány početně významnou skupinou 

koncových uživatelů pro příjem 

rozhlasových nebo audiovizuálních 

mediálních služeb. Příslušná kritéria pro 

posouzení „početně významné skupiny 

koncových uživatelů“ mohou v této 

souvislosti zohledňovat mimo jiné vývoj 

technologií a spotřebních vzorců 

jednotlivých skupin koncových uživatelů. 

Povinnosti ve veřejném zájmu mohou 

zahrnovat přenos služeb určených zejména 

k tomu, aby umožnily odpovídající přístup 

pro zdravotně postižené uživatele. 

Doplňkové služby tudíž zahrnují mimo jiné 

služby určené na zlepšení dostupnosti pro 

koncové uživatele se zdravotním 

postižením, například videotext, 

titulkování, zvukový popis nebo znakový 

jazyk. Jelikož jsou televizní služby s 

internetem poskytovány a využívány ve 

stále větší míře a vzhledem k tomu, jaký 

význam mají elektronické programové 

průvodce a jiná navigační zařízení pro 

volbu přenosu ze strany uživatelů, může 

být přenos údajů týkajících se programu, 

které tyto funkce podporují, zahrnut mezi 

povinnosti ve veřejném zájmu. Povinnosti 

ve veřejném zájmu by měly koncovým 

uživatelům umožnit přístup k televizním 

službám s internetem. 
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Pozměňovací návrh   295 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 270 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (270a) Pojem „elektronický programový 

průvodce“ je třeba chápat dynamicky 

způsobem s ohledem na neustále 

postupující vývoj technologií, seznamů a 

jiných orientačních pomůcek na sítích 

využívaných k šíření rozhlasových a 

audiovizuálních mediálních služeb a 

televizních služeb s internetem; v úvahu je 

nutno brát i vývoj samotných těchto 

služeb. 

Or. fr 

 


