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Pozměňovací návrh   833 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Čl. 65 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) veškeré relevantní konkurenční 

tlaky, i na maloobchodní úrovni, bez 

ohledu na to, zda jsou za zdroje těchto 

tlaků považovány sítě elektronických 

komunikací, služby elektronických 

komunikací, nebo jiné druhy služeb nebo 

aplikací, jež jsou z pohledu koncového 

uživatele srovnatelné, a bez ohledu na to, 

zda jsou tyto tlaky součástí relevantního 

trhu; 

b) nepřítomnost významných 

relevantních konkurenčních tlaků, i na 

maloobchodní úrovni, bez ohledu na to, 

zda jsou za zdroje těchto tlaků považovány 

sítě elektronických komunikací, služby 

elektronických komunikací, nebo jiné 

druhy služeb nebo aplikací, jež jsou z 

pohledu koncového uživatele srovnatelné, 

a bez ohledu na to, zda jsou tyto tlaky 

součástí relevantního trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   834 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Návrh směrnice 

Čl. 65 – odst. 2 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) jiné druhy regulace nebo 

uložených opatření, které mají v průběhu 

relevantního období vliv na relevantní trh 

nebo související maloobchodní trh nebo 

trhy, mimo jiné včetně povinností 

uložených v souladu s články 44, 58 a 59 

a 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Návrh Komise oslabuje režim významné tržní síly. Test na základě tří kritérií popsaný v 

návrhu kodexu se liší od té verze testu, kterou posledních 15 let úspěšně používají vnitrostátní 

regulační orgány a která je uvedena v doporučení 2014/710/EU. 
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Pozměňovací návrh   835 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda 

 

Návrh směrnice 

Čl. 65 – odst. 2 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) jiné druhy regulace nebo 

uložených opatření, které mají v průběhu 

relevantního období vliv na relevantní trh 

nebo související maloobchodní trh nebo 

trhy, mimo jiné včetně povinností 

uložených v souladu s články 44, 58 a 59 

a 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   836 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Čl. 65 – odst. 2 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) jiné druhy regulace nebo uložených 

opatření, které mají v průběhu relevantního 

období vliv na relevantní trh nebo 

související maloobchodní trh nebo trhy, 

mimo jiné včetně povinností uložených v 

souladu s články 44, 58 a 59 a 

c) jiné druhy regulace nebo uložených 

opatření, které mají v průběhu relevantního 

období vliv na relevantní trh nebo 

související maloobchodní trh nebo trhy, 

mimo jiné včetně povinností uložených v 

souladu s články 44, 58 a 59, jsou 

nedostatečné k tomu, aby adekvátně řešily 

zjištěná selhání trhu, a 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   837 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda 

 

Návrh směrnice 

Čl. 65 – odst. 2 – písm. d 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) regulaci uloženou na jiných 

relevantních trzích na základě tohoto 

článku. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   838 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Návrh směrnice 

Čl. 65 – odst. 2 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) regulaci uloženou na jiných 

relevantních trzích na základě tohoto 

článku. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Je nutné vyhnout se tomu, aby byly omezovány možnosti vnitrostátních regulačních orgánů, 

pokud jde o ukládání regulace. Zaměření se na obchodní dohody oslabuje režim významné 

tržní síly, neboť je spojeno s příslibem deregulace a může v dlouhodobém horizontu vést ke 

vzniku pevných oligopolů. Měli bychom pečlivě posoudit, zda je oslabení řádně fungujícího 

režimu významné tržní síly užitečné pro občany. 

 

Pozměňovací návrh   839 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Čl. 65 – odst. 2 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) regulaci uloženou na jiných 

relevantních trzích na základě tohoto 

článku. 

d) regulaci uloženou na jiných 

relevantních trzích na základě tohoto 

článku, která není dostatečná k tomu, aby 

adekvátně řešila zjištěná selhání trhu. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   840 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh směrnice 

Čl. 65 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud vnitrostátní regulační orgán 

zjistí, že je na relevantním trhu 

odůvodněno uložení regulačních 

povinností v souladu s odstavci 1 a 2 

tohoto článku, určí podle článku 61 veškeré 

podniky, které mají samostatně nebo ve 

spojení s jinými podniky významnou tržní 

sílu na daném relevantním trhu. 

 Vnitrostátní regulační orgán těmto 

podnikům uloží vhodné zvláštní regulační 

povinnosti v souladu s článkem 66, nebo 

pokud tyto povinnosti již existují, ponechá 

je v platnosti nebo je změní, pokud má za 

to, že jeden nebo dva maloobchodní trhy 

by za absence uvedených povinností 

nebyly účinně konkurenční. 

4. Pokud vnitrostátní regulační orgán 

zjistí, že je na relevantním trhu 

odůvodněno uložení regulačních 

povinností v souladu s odstavci 1 a 2 

tohoto článku, určí podle článku 61 veškeré 

podniky, které mají samostatně nebo ve 

spojení s jinými podniky významnou tržní 

sílu na daném relevantním trhu nebo by 

mohly významným způsobem narušit 

účinnou hospodářskou soutěž. 

Vnitrostátní regulační orgán těmto 

podnikům uloží vhodné zvláštní regulační 

povinnosti v souladu s článkem 66, nebo 

pokud tyto povinnosti již existují, ponechá 

je v platnosti nebo je změní, pokud má za 

to, že jeden nebo dva trhy by za absence 

uvedených povinností nebyly účinně 

konkurenční. Dochází-li k významnému 

narušení účinné hospodářské soutěže, 

posoudí vnitrostátní regulační orgán 

skutečné okolnosti tohoto případu, řádně 

přihlédne k potřebě proporcionality a 

zváží přijetí nejméně zatěžujících 

nápravných opatření. 

Or. en 

Odůvodnění 

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

důvodů, které souvisí s vnitřní logikou textu. 

 

Pozměňovací návrh   841 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Čl. 65 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud vnitrostátní regulační orgán 4. Pokud vnitrostátní regulační orgán 
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zjistí, že je na relevantním trhu 

odůvodněno uložení regulačních 

povinností v souladu s odstavci 1 a 2 

tohoto článku, určí podle článku 61 veškeré 

podniky, které mají samostatně nebo ve 

spojení s jinými podniky významnou tržní 

sílu na daném relevantním trhu. 

 Vnitrostátní regulační orgán těmto 

podnikům uloží vhodné zvláštní regulační 

povinnosti v souladu s článkem 66, nebo 

pokud tyto povinnosti již existují, ponechá 

je v platnosti nebo je změní, pokud má za 

to, že jeden nebo dva maloobchodní trhy 

by za absence uvedených povinností 

nebyly účinně konkurenční. 

zjistí, že je na relevantním trhu 

odůvodněno uložení regulačních 

povinností v souladu s odstavci 1 a 2 

tohoto článku, určí podle článku 61 veškeré 

podniky, které mají samostatně nebo ve 

spojení s jinými podniky významnou tržní 

sílu na daném relevantním trhu. 

Vnitrostátní regulační orgán těmto 

podnikům uloží vhodné zvláštní regulační 

povinnosti v souladu s článkem 66, nebo 

pokud tyto povinnosti již existují, ponechá 

je v platnosti nebo je změní, pokud jsou 

splněna obě tato kritéria: 
a) jeden nebo dva maloobchodní trhy by za 

absence uvedených povinností nebyly 

účinně konkurenční; a 

b) na velkoobchodních trzích nejsou 

uloženy žádné povinnosti, které řeší 

zjištěný problém v oblasti hospodářské 

soutěže na daném maloobchodním trhu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   842 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh směrnice 

Čl. 65 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud vnitrostátní regulační orgán 

zjistí, že je na relevantním trhu 

odůvodněno uložení regulačních 

povinností v souladu s odstavci 1 a 2 

tohoto článku, určí podle článku 61 veškeré 

podniky, které mají samostatně nebo ve 

spojení s jinými podniky významnou tržní 

sílu na daném relevantním trhu. 

 Vnitrostátní regulační orgán těmto 

podnikům uloží vhodné zvláštní regulační 

povinnosti v souladu s článkem 66, nebo 

pokud tyto povinnosti již existují, ponechá 

je v platnosti nebo je změní, pokud má za 

to, že jeden nebo dva maloobchodní trhy 

by za absence uvedených povinností 

nebyly účinně konkurenční. 

4. Pokud vnitrostátní regulační orgán 

zjistí, že je na relevantním trhu 

odůvodněno uložení regulačních 

povinností v souladu s odstavci 1 a 2 

tohoto článku, určí podle článku 61 veškeré 

podniky, které mají samostatně nebo ve 

spojení s jinými podniky významnou tržní 

sílu na daném relevantním trhu. 

Vnitrostátní regulační orgán těmto 

podnikům uloží vhodné zvláštní regulační 

povinnosti v souladu s článkem 66, nebo 

pokud tyto povinnosti již existují, ponechá 

je v platnosti nebo je změní. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh   843 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 65 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud vnitrostátní regulační orgán 

zjistí, že je na relevantním trhu 

odůvodněno uložení regulačních 

povinností v souladu s odstavci 1 a 2 

tohoto článku, určí podle článku 61 veškeré 

podniky, které mají samostatně nebo ve 

spojení s jinými podniky významnou tržní 

sílu na daném relevantním trhu. 

 Vnitrostátní regulační orgán těmto 

podnikům uloží vhodné zvláštní regulační 

povinnosti v souladu s článkem 66, nebo 

pokud tyto povinnosti již existují, ponechá 

je v platnosti nebo je změní, pokud má za 

to, že jeden nebo dva maloobchodní trhy 

by za absence uvedených povinností 

nebyly účinně konkurenční. 

4. Pokud vnitrostátní regulační orgán 

zjistí, že je na relevantním trhu 

odůvodněno uložení regulačních 

povinností v souladu s odstavci 1 a 2 

tohoto článku, určí podle článku 61 veškeré 

podniky, které mají samostatně nebo ve 

spojení s jinými podniky významnou tržní 

sílu na daném relevantním trhu. 

Vnitrostátní regulační orgán těmto 

podnikům uloží vhodné zvláštní regulační 

povinnosti v souladu s článkem 66, nebo 

pokud tyto povinnosti již existují, ponechá 

je v platnosti nebo je změní. 

Or. en 

Odůvodnění 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets to solve a problem or to enable future 

competition on networks, NRAs would have to demonstrate that there is a present lack of 

competition in retail markets. This approach is problematic because it is wholesale 

competition that creates retail competition, although often not immediately. The rules that 

create competition today are focused on wholesale markets for a reason: retail competition 

and differentiation between operators exists thanks to the capacity to compete at wholesale 

level. The focus on retail markets would lead to the automatic de-regulation of wholesale 

markets in many cases, and would ultimately lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in 

countries/regions with a strong cable footprint. In addition, retail competition of the kind 

where all retail providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the 

long run and only amounts to ‘fake-competition’. Ultimately, the resulting reduction in 

competition could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. 
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Pozměňovací návrh   844 

Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 65 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud vnitrostátní regulační orgán 

zjistí, že je na relevantním trhu 

odůvodněno uložení regulačních 

povinností v souladu s odstavci 1 a 2 

tohoto článku, určí podle článku 61 veškeré 

podniky, které mají samostatně nebo ve 

spojení s jinými podniky významnou tržní 

sílu na daném relevantním trhu. 

 Vnitrostátní regulační orgán těmto 

podnikům uloží vhodné zvláštní regulační 

povinnosti v souladu s článkem 66, nebo 

pokud tyto povinnosti již existují, ponechá 

je v platnosti nebo je změní, pokud má za 

to, že jeden nebo dva maloobchodní trhy 

by za absence uvedených povinností 

nebyly účinně konkurenční. 

4. Pokud vnitrostátní regulační orgán 

zjistí, že je na relevantním trhu 

odůvodněno uložení regulačních 

povinností v souladu s odstavci 1 a 2 

tohoto článku, určí podle článku 61 veškeré 

podniky, které mají samostatně nebo ve 

spojení s jinými podniky významnou tržní 

sílu na daném relevantním trhu. 

Vnitrostátní regulační orgán těmto 

podnikům uloží vhodné zvláštní regulační 

povinnosti v souladu s článkem 66, nebo 

pokud tyto povinnosti již existují, ponechá 

je v platnosti nebo je změní. 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je odstranit odkaz na maloobchodní trhy, neboť 

hospodářská soutěž je úzce spojena s podmínkami velkoobchodního přístupu. 

 

Pozměňovací návrh   845 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh směrnice 

Čl. 65 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud vnitrostátní regulační orgán 

zjistí, že je na relevantním trhu 

odůvodněno uložení regulačních 

povinností v souladu s odstavci 1 a 2 

tohoto článku, určí podle článku 61 veškeré 

podniky, které mají samostatně nebo ve 

spojení s jinými podniky významnou tržní 

sílu na daném relevantním trhu. 

 Vnitrostátní regulační orgán těmto 

4. Pokud vnitrostátní regulační orgán 

zjistí, že je na relevantním trhu 

odůvodněno uložení regulačních 

povinností v souladu s odstavci 1 a 2 

tohoto článku, určí podle článku 61 veškeré 

podniky, které mají samostatně nebo ve 

spojení s jinými podniky významnou tržní 

sílu na daném relevantním trhu. 

Vnitrostátní regulační orgán těmto 



PE602.952v01-00 10/177 AM\1122811CS.docx 

CS 

podnikům uloží vhodné zvláštní regulační 

povinnosti v souladu s článkem 66, nebo 

pokud tyto povinnosti již existují, ponechá 

je v platnosti nebo je změní, pokud má za 

to, že jeden nebo dva maloobchodní trhy 

by za absence uvedených povinností 

nebyly účinně konkurenční. 

podnikům uloží vhodné zvláštní regulační 

povinnosti v souladu s článkem 66, nebo 

pokud tyto povinnosti již existují, ponechá 

je v platnosti nebo je změní. 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zabránit tomu, aby se pozornost soustředila na 

maloobchodní trhy, neboť omezení hospodářské soutěže jen na maloobchodní úroveň by 

mohlo vyústit ve velkou nejistotu. 

 

Pozměňovací návrh   846 

Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 65 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud vnitrostátní regulační orgán 

zjistí, že je na relevantním trhu 

odůvodněno uložení regulačních 

povinností v souladu s odstavci 1 a 2 

tohoto článku, určí podle článku 61 veškeré 

podniky, které mají samostatně nebo ve 

spojení s jinými podniky významnou tržní 

sílu na daném relevantním trhu. 

 Vnitrostátní regulační orgán těmto 

podnikům uloží vhodné zvláštní regulační 

povinnosti v souladu s článkem 66, nebo 

pokud tyto povinnosti již existují, ponechá 

je v platnosti nebo je změní, pokud má za 

to, že jeden nebo dva maloobchodní trhy 

by za absence uvedených povinností 

nebyly účinně konkurenční. 

4. Pokud vnitrostátní regulační orgán 

zjistí, že je na relevantním trhu 

odůvodněno uložení regulačních 

povinností v souladu s odstavci 1 a 2 

tohoto článku, určí podle článku 61 veškeré 

podniky, které mají samostatně nebo ve 

spojení s jinými podniky významnou tržní 

sílu na daném relevantním trhu. 

Vnitrostátní regulační orgán těmto 

podnikům uloží vhodné zvláštní regulační 

povinnosti v souladu s článkem 66, nebo 

pokud tyto povinnosti již existují, ponechá 

je v platnosti nebo je změní. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   847 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 
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Návrh směrnice 

Čl. 65 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud vnitrostátní regulační orgán 

zjistí, že je na relevantním trhu 

odůvodněno uložení regulačních 

povinností v souladu s odstavci 1 a 2 

tohoto článku, určí podle článku 61 

veškeré podniky, které mají samostatně 

nebo ve spojení s jinými podniky 

významnou tržní sílu na daném 

relevantním trhu.  Vnitrostátní regulační 

orgán těmto podnikům uloží vhodné 

zvláštní regulační povinnosti v souladu s 

článkem 66, nebo pokud tyto povinnosti již 

existují, ponechá je v platnosti nebo je 

změní, pokud má za to, že jeden nebo dva 

maloobchodní trhy by za absence 

uvedených povinností nebyly účinně 

konkurenční. 

4. Pokud vnitrostátní regulační orgán 

zjistí, že je uložení regulačních povinností 

v souladu s odstavci 1 a 2 tohoto článku 

odůvodněno, určí: 
a) podle čl. 61 odst. 2 veškeré podniky, 

které mají samostatně nebo ve spojení s 

jinými podniky významnou tržní sílu na 

daném relevantním trhu; nebo pokud tomu 

tak není: 
b) podle čl. 61 odst. 3 podniky, které mají 

na daném relevantním trhu 

jednostrannou tržní sílu. 
Vnitrostátní regulační orgán těmto 

podnikům uloží vhodné zvláštní regulační 

povinnosti, nebo pokud tyto povinnosti již 

existují, ponechá je v platnosti nebo je 

změní. 

Or. en 

Odůvodnění 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets to solve a problem or to enable future 

competition on networks, NRAs would have to demonstrate that there is a present lack of 

competition in retail markets.This approach is problematic because it is wholesale 

competition that creates retail competition, although often not immediately. The rules that 

create competition today are focused on wholesale markets for a reason: retail competition 

and differentiation between operators exists thanks to the capacity to compete at wholesale 

level. The focus on retail markets would lead to the automatic de-regulation of wholesale 

markets in many cases, and would ultimately lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in 

countries/regions with a strong cable footprint. addition, retail competition of the kind where 

all retail providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the long 

run and only amounts to ‘fake-competition’. Ultimately, the resulting reduction in competition 

could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. Furthermore, we 

should place a finding of UMP on the comparable position as a finding of SMP. 

 

Pozměňovací návrh   848 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh směrnice 

Čl. 65 – odst. 5 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) do pěti let od přijetí předchozího 

opatření, pokud vnitrostátní regulační 

orgán definoval relevantní trh a určil, které 

podniky mají významnou tržní sílu Tuto 

pětiletou lhůtu je možno výjimečně 

prodloužit nejvýše o další jeden rok, 

oznámí-li vnitrostátní regulační orgán 

Komisi nejpozději čtyři měsíce před 

skončením daného pětiletého období 

prodloužení této lhůty s odůvodněním a 

Komise do jednoho měsíce od oznámení 

tohoto prodloužení proti němu nevznese 

námitky; 

a) do pěti let od přijetí předchozího 

opatření, pokud vnitrostátní regulační 

orgán definoval relevantní trh a určil, které 

podniky mají významnou tržní sílu. Tuto 

pětiletou lhůtu je možno výjimečně 

prodloužit nejvýše o další tři roky, oznámí-

li vnitrostátní regulační orgán Komisi 

nejpozději čtyři měsíce před skončením 

daného pětiletého období prodloužení této 

lhůty s odůvodněním a Komise do jednoho 

měsíce od oznámení tohoto prodloužení 

proti němu nevznese námitky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   849 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Čl. 65 – odst. 6 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Pokud na témže maloobchodním 

trhu působí a vzájemně si konkurují 

udržitelným způsobem tři síťoví operátoři, 

či se případně do budoucna s takovou 

situací počítá, vnitrostátní regulační 

orgány neoznačí určitého operátora jako 

operátora s významnou tržní silou. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   850 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 66 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud je operátor na základě 2. Pokud je operátor na základě 
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analýzy trhu provedené v souladu s 

článkem 65 této směrnice označen jako 

operátor s významnou tržní silou na 

určitém trhu, musí mu být vnitrostátní 

regulační orgány podle potřeby schopny 

uložit veškeré povinnosti uvedené v 

článcích 67 až 75 a 77 této směrnice. 

analýzy trhu provedené v souladu s 

článkem 65 této směrnice označen jako 

operátor s významnou tržní silou na 

určitém trhu, uloží mu vnitrostátní 

regulační orgány veškeré povinnosti 

uvedené v článcích 67 až 75 a 77 této 

směrnice. 

Or. en 

Odůvodnění 

Podle návrhu Komise je pro vnitrostátní regulační orgány volitelné rozhodnout o tom, zda 

přijmou, či nepřijmou opatření za účelem řešení problémů způsobených významnou tržní 

silou. Tato skutečnost oslabuje režim významné tržní síly, neboť vnitrostátním regulačním 

orgánům umožňuje nečinnost. 

 

Pozměňovací návrh   851 

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

Nica, Jeppe Kofod 

 

Návrh směrnice 

Čl. 66 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud je operátor na základě 

analýzy trhu provedené v souladu s 

článkem 65 této směrnice označen jako 

operátor s významnou tržní silou na 

určitém trhu, musí mu být vnitrostátní 

regulační orgány podle potřeby schopny 

uložit veškeré povinnosti uvedené v 

článcích 67 až 75 a 77 této směrnice. 

2. Pokud je operátor na základě 

analýzy trhu provedené v souladu s 

článkem 65 této směrnice označen jako 

operátor s významnou tržní silou na 

určitém trhu, uloží mu vnitrostátní 

regulační orgány veškeré povinnosti 

uvedené v článcích 67 až 75 a 77 této 

směrnice; 

Or. en 

Odůvodnění 

Podle návrhu Komise je pro vnitrostátní regulační orgány volitelné rozhodnout o tom, zda 

přijmou, či nepřijmou opatření za účelem řešení problémů způsobených významnou tržní 

silou. Tato skutečnost oslabuje režim významné tržní síly, neboť vnitrostátním regulačním 

orgánům umožňuje nečinnost. 

 

Pozměňovací návrh   852 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 
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Návrh směrnice 

Čl. 66 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Povinnosti uložené v souladu s 

tímto článkem musí vycházet z povahy 

zjištěného problému, zejména na 

maloobchodní úrovni, a je-li to na místě, s 

ohledem na to, že byla podle článku 64 

identifikována nadnárodní poptávka. Musí 

být přiměřené, musí zohledňovat náklady a 

přínosy a musí být odůvodněné s ohledem 

na cíle stanovené v článku 3 této směrnice. 

Takové povinnosti mohou být uloženy 

pouze po konzultacích v souladu s články 

23 a 32. 

4. Povinnosti uložené v souladu s 

tímto článkem musí vycházet z povahy 

zjištěného problému na relevantních trzích 

s cílem ochránit dlouhodobou udržitelnou 

hospodářskou soutěž, a je-li to na místě, s 

ohledem na to, že byla podle článku 64 

identifikována nadnárodní poptávka. Musí 

být přiměřené s ohledem na náklady a 

přínosy a odůvodněné s ohledem na cíle 

stanovené v článku 3 této směrnice. 

Takové povinnosti mohou být uloženy 

pouze po konzultacích v souladu s články 

23 a 32. 

Pokud se u jednoho nebo více podniků má 

za to, že významným způsobem narušují 

účinnou hospodářskou soutěž, zohlední 

vnitrostátní regulační orgány řádně 

zvláštní okolnosti daného případu a zváží 

nejméně zatěžující nápravná opatření, 

přičemž přihlédnou k jejich přiměřenosti 

a jejich potenciálním přínosům pro 

koncové uživatele. 

Or. en 

Odůvodnění 

Dopad podniků, které vytvářejí situaci, kdy dochází k závažnému narušování účinné 

hospodářské soutěže, by měl být řešen přiměřeným způsobem, přičemž ukládaná nápravná 

opatření je třeba přizpůsobit zvláštním okolnostem na každém trhu, a s cílem zaručit nejlepší 

výsledek pro koncové uživatele. V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento 

pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů, které souvisí s vnitřní logikou textu. 

 

Pozměňovací návrh   853 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh směrnice 

Čl. 66 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Povinnosti uložené v souladu s 

tímto článkem musí vycházet z povahy 

zjištěného problému, zejména na 

4. Povinnosti uložené v souladu s 

tímto článkem musí vycházet z povahy 

zjištěného problému, zejména na 
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maloobchodní úrovni, a je-li to na místě, s 

ohledem na to, že byla podle článku 64 

identifikována nadnárodní poptávka. 

Musí být přiměřené, musí zohledňovat 

náklady a přínosy a musí být odůvodněné 

s ohledem na cíle stanovené v článku 3 této 

směrnice. Takové povinnosti mohou být 

uloženy pouze po konzultacích v souladu s 

články 23 a 32. 

maloobchodní úrovni. Musí být přiměřené, 

zohledňovat náklady a přínosy, přičemž je 

třeba zejména zvážit, zda podnik označený 

jako podnik s významnou tržní silou 

působí pouze na velkoobchodní úrovni, a 
odůvodněné s ohledem na cíle stanovené v 

článku 3 této směrnice. Takové povinnosti 

mohou být uloženy pouze po konzultacích 

v souladu s články 23 a 32. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   854 

Miapetra Kumpula-Natri, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Návrh směrnice 

Čl. 66 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Povinnosti uložené v souladu s 

tímto článkem musí vycházet z povahy 

zjištěného problému, zejména na 

maloobchodní úrovni, a je-li to na místě, s 

ohledem na to, že byla podle článku 64 

identifikována nadnárodní poptávka. Musí 

být přiměřené, musí zohledňovat náklady a 

přínosy a musí být odůvodněné s ohledem 

na cíle stanovené v článku 3 této směrnice. 

Takové povinnosti mohou být uloženy 

pouze po konzultacích v souladu s články 

23 a 32. 

4. Povinnosti uložené v souladu s 

tímto článkem musí vycházet z povahy 

zjištěného problému na velkoobchodní 

nebo maloobchodní úrovni, a je-li to na 

místě, s ohledem na to, že byla podle 

článku 64 identifikována nadnárodní 

poptávka. Musí být přiměřené, musí 

zohledňovat náklady a přínosy a musí být 

odůvodněné s ohledem na cíle stanovené v 

článku 3 této směrnice. Takové povinnosti 

mohou být uloženy pouze po konzultacích 

v souladu s články 23 a 32. 

Or. en 

Odůvodnění 

Musíme zabránit tomu, aby se pozornost soustředila pouze na maloobchodní trh. 

 

Pozměňovací návrh   855 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 66 – odst. 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Povinnosti uložené v souladu s 

tímto článkem musí vycházet z povahy 

zjištěného problému, zejména na 

maloobchodní úrovni, a je-li to na místě, s 

ohledem na to, že byla podle článku 64 

identifikována nadnárodní poptávka. Musí 

být přiměřené, musí zohledňovat náklady a 

přínosy a musí být odůvodněné s ohledem 

na cíle stanovené v článku 3 této směrnice. 

Takové povinnosti mohou být uloženy 

pouze po konzultacích v souladu s články 

23 a 32. 

4. Povinnosti uložené v souladu s 

tímto článkem musí vycházet z povahy 

zjištěného problému, a je-li to na místě, s 

ohledem na to, že byla podle článku 64 

identifikována nadnárodní poptávka. Musí 

být přiměřené, musí zohledňovat náklady a 

přínosy a musí být odůvodněné s ohledem 

na cíle stanovené v článku 3 této směrnice. 

Takové povinnosti mohou být uloženy 

pouze po konzultacích v souladu s články 

23 a 32. 

Or. en 

Odůvodnění 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets, NRAs would have to demonstrate 

that their intervention corresponds to a retail problem. The focus on retail markets would 

lead to the automatic de-regulation of wholesale markets in many cases, and would ultimately 

lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in countries/regions with a strong cable 

footprint. In addition, retail competition of the kind where all retail providers are dependent 

on one wholesale provider is not sustainable in the long run and only amounts to ‘fake-

competition’. Ultimately, the resulting reduction in competition could lead to higher prices 

and less innovation and choice for end-users. 

 

Pozměňovací návrh   856 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh směrnice 

Čl. 66 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Povinnosti uložené v souladu s 

tímto článkem musí vycházet z povahy 

zjištěného problému, zejména na 

maloobchodní úrovni, a je-li to na místě, s 

ohledem na to, že byla podle článku 64 

identifikována nadnárodní poptávka. Musí 

být přiměřené, musí zohledňovat náklady a 

přínosy a musí být odůvodněné s ohledem 

na cíle stanovené v článku 3 této směrnice. 

Takové povinnosti mohou být uloženy 

pouze po konzultacích v souladu s články 

4. Povinnosti uložené v souladu s 

tímto článkem musí vycházet z povahy 

zjištěného problému, a je-li to na místě, s 

ohledem na to, že byla podle článku 64 

identifikována nadnárodní poptávka. Musí 

být přiměřené, musí zohledňovat náklady a 

přínosy a musí být odůvodněné s ohledem 

na cíle stanovené v článku 3 této směrnice. 

Takové povinnosti mohou být uloženy 

pouze po konzultacích v souladu s články 

23 a 32. 
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23 a 32. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   857 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh směrnice 

Čl. 66 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Povinnosti uložené v souladu s 

tímto článkem musí vycházet z povahy 

zjištěného problému, zejména na 

maloobchodní úrovni, a je-li to na místě, s 

ohledem na to, že byla podle článku 64 

identifikována nadnárodní poptávka. Musí 

být přiměřené, musí zohledňovat náklady a 

přínosy a musí být odůvodněné s ohledem 

na cíle stanovené v článku 3 této směrnice. 

Takové povinnosti mohou být uloženy 

pouze po konzultacích v souladu s články 

23 a 32. 

4. Povinnosti uložené v souladu s 

tímto článkem musí vycházet z povahy 

zjištěného problému, a je-li to na místě, s 

ohledem na to, že byla podle článku 64 

identifikována nadnárodní poptávka. Musí 

být přiměřené, musí zohledňovat náklady a 

přínosy a musí být odůvodněné s ohledem 

na cíle stanovené v článku 3 této směrnice. 

Takové povinnosti mohou být uloženy 

pouze po konzultacích v souladu s články 

23 a 32. 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zabránit tomu, aby se pozornost soustředila na 

maloobchodní trhy, neboť omezení hospodářské soutěže jen na maloobchodní úroveň by 

mohlo vyústit ve velkou nejistotu. 

 

Pozměňovací návrh   858 

José Blanco López 

 

Návrh směrnice 

Čl. 66 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Povinnosti uložené v souladu s 

tímto článkem musí vycházet z povahy 

zjištěného problému, zejména na 

maloobchodní úrovni, a je-li to na místě, s 

ohledem na to, že byla podle článku 64 

identifikována nadnárodní poptávka. Musí 

4. Povinnosti uložené v souladu s 

tímto článkem musí vycházet z povahy 

zjištěného problému na velkoobchodní 

nebo maloobchodní úrovni, a je-li to na 

místě, s ohledem na to, že byla podle 

článku 64 identifikována nadnárodní 
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být přiměřené, musí zohledňovat náklady a 

přínosy a musí být odůvodněné s ohledem 

na cíle stanovené v článku 3 této směrnice. 

Takové povinnosti mohou být uloženy 

pouze po konzultacích v souladu s články 

23 a 32. 

poptávka. Musí být přiměřené, musí 

zohledňovat náklady a přínosy a musí být 

odůvodněné s ohledem na cíle stanovené v 

článku 3 této směrnice. Takové povinnosti 

mohou být uloženy pouze po konzultacích 

v souladu s články 23 a 32. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   859 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Čl. 66 – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Vnitrostátní regulační orgány zváží 

dopad nových událostí na trhu, například 

ve vztahu k obchodním dohodám, včetně 

dohod o společných investicích, jež byly 

uzavřeny či neočekávaně porušeny nebo 

ukončeny, což má vliv na soutěžní 

dynamiku. Pokud tyto události nejsou 

dostatečně významné, aby ukázaly potřebu 

provést novou analýzu trhu v souladu s 

článkem 65, vnitrostátní regulační orgán 

posoudí, zda je nezbytné přezkoumat 

povinnosti uložené operátorům označeným 

jako operátor s významnou tržní silou, s 

cílem zajistit, aby tyto povinnosti i nadále 

plnily podmínky uvedené v odstavci 4. 

Takové změny mohou být uloženy pouze 

po konzultaci v souladu s články 23 a 32. 

6. Vnitrostátní regulační orgány zváží 

dopad nových nebo plánovaných událostí 

na trhu, u nichž lze přiměřeně 

předpokládat, že by mohly mít vliv na 

dynamiku hospodářské soutěže, například 

ve vztahu k obchodním dohodám, mimo 

jiné včetně dohod o společných investicích 

a/nebo podniků, které nejsou přítomny na 

žádném maloobchodním trhu se službami 

elektronických komunikací. 

Vnitrostátní regulační orgány tak učiní: 

a) ze své vlastní iniciativy, s přihlédnutím 

k potřebě předvídatelných tržních 

podmínek, nebo 
b) na základě odůvodněné žádosti. 

Pokud tyto události nejsou dostatečně 

významné, aby vyžadovaly provedení nové 

analýzy trhu v souladu s článkem 65, 

vnitrostátní regulační orgán neprodleně 

posoudí, zda je nezbytné přezkoumat 

povinnosti a provést změnu jakéhokoli z 

předchozích rozhodnutí, a to i formou 

zrušení povinností nebo uložení nových 

povinností operátorům označeným jako 

operátor s významnou tržní silou, s cílem 

zajistit, aby tyto povinnosti i nadále plnily 

požadavky této směrnice, nebo zda se s 

ohledem na plánovaný vývoj rozhodne, že 

neuloží žádné povinnosti nebo jich uloží 

méně či uloží povinnosti, které jsou méně 

zatěžující. Tato rozhodnutí jsou přijímána 
pouze po konzultaci v souladu s články 23 
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a 32. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   860 

Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Návrh směrnice 

Čl. 66 – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Vnitrostátní regulační orgány zváží 

dopad nových událostí na trhu, například 

ve vztahu k obchodním dohodám, včetně 

dohod o společných investicích, jež byly 

uzavřeny či neočekávaně porušeny nebo 

ukončeny, což má vliv na soutěžní 

dynamiku. Pokud tyto události nejsou 

dostatečně významné, aby ukázaly potřebu 

provést novou analýzu trhu v souladu s 

článkem 65, vnitrostátní regulační orgán 

posoudí, zda je nezbytné přezkoumat 

povinnosti uložené operátorům označeným 

jako operátor s významnou tržní silou, s 

cílem zajistit, aby tyto povinnosti i nadále 

plnily podmínky uvedené v odstavci 4. 

Takové změny mohou být uloženy pouze 

po konzultaci v souladu s články 23 a 32. 

6. Vnitrostátní regulační orgány zváží 

dopad nových událostí na trhu. Pokud tyto 

události nejsou dostatečně významné, aby 

ukázaly potřebu provést novou analýzu 

trhu v souladu s článkem 65, vnitrostátní 

regulační orgán posoudí, zda je nezbytné 

přezkoumat povinnosti uložené operátorům 

označeným jako operátor s významnou 

tržní silou, s cílem zajistit, aby tyto 

povinnosti i nadále plnily podmínky 

uvedené v odstavci 4. Takové změny 

mohou být uloženy pouze po konzultaci v 

souladu s články 23 a 32. 

Or. en 

Odůvodnění 

Obchodní dohody jsou různorodé a některé z nich mají potenciál vést k výsledkům neúčinné 

hospodářské soutěže na trhu. Společné investice, nejsou-li řádně řízeny, mohou vést ke 

koordinovanému jednání, a dlouhodobě i k omezené hospodářské soutěži a investicím. 

 

Pozměňovací návrh   861 

Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 66 – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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6. Vnitrostátní regulační orgány zváží 

dopad nových událostí na trhu, například 

ve vztahu k obchodním dohodám, včetně 

dohod o společných investicích, jež byly 

uzavřeny či neočekávaně porušeny nebo 

ukončeny, což má vliv na soutěžní 

dynamiku. Pokud tyto události nejsou 

dostatečně významné, aby ukázaly potřebu 

provést novou analýzu trhu v souladu s 

článkem 65, vnitrostátní regulační orgán 

posoudí, zda je nezbytné přezkoumat 

povinnosti uložené operátorům označeným 

jako operátor s významnou tržní silou, s 

cílem zajistit, aby tyto povinnosti i nadále 

plnily podmínky uvedené v odstavci 4. 

Takové změny mohou být uloženy pouze 

po konzultaci v souladu s články 23 a 32. 

6. Vnitrostátní regulační orgány zváží 

dopad nových událostí na trhu. Pokud tyto 

události nejsou dostatečně významné, aby 

ukázaly potřebu provést novou analýzu 

trhu v souladu s článkem 65, vnitrostátní 

regulační orgán posoudí, zda je nezbytné 

přezkoumat povinnosti uložené operátorům 

označeným jako operátor s významnou 

tržní silou, s cílem zajistit, aby tyto 

povinnosti i nadále plnily podmínky 

uvedené v odstavci 4. Takové změny 

mohou být uloženy pouze po konzultaci v 

souladu s články 23 a 32. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   862 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh směrnice 

Čl. 66 – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Vnitrostátní regulační orgány zváží 

dopad nových událostí na trhu, například 

ve vztahu k obchodním dohodám, včetně 

dohod o společných investicích, jež byly 

uzavřeny či neočekávaně porušeny nebo 

ukončeny, což má vliv na soutěžní 

dynamiku. Pokud tyto události nejsou 

dostatečně významné, aby ukázaly potřebu 

provést novou analýzu trhu v souladu s 

článkem 65, vnitrostátní regulační orgán 

posoudí, zda je nezbytné přezkoumat 

povinnosti uložené operátorům označeným 

jako operátor s významnou tržní silou, s 

cílem zajistit, aby tyto povinnosti i nadále 

plnily podmínky uvedené v odstavci 4. 

Takové změny mohou být uloženy pouze 

po konzultaci v souladu s články 23 a 32. 

6. Vnitrostátní regulační orgány zváží 

dopad nových událostí na trhu. Pokud tyto 

události nejsou dostatečně významné, aby 

ukázaly potřebu provést novou analýzu 

trhu v souladu s článkem 65, vnitrostátní 

regulační orgán posoudí, zda je nezbytné 

přezkoumat povinnosti uložené operátorům 

označeným jako operátor s významnou 

tržní silou, s cílem zajistit, aby tyto 

povinnosti i nadále plnily podmínky 

uvedené v odstavci 4. Takové změny 

mohou být uloženy pouze po konzultaci v 

souladu s články 23 a 32. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Tato změna je nutná, protože návrh Komise v tomto odstavci oslabuje režim významné tržní 

síly, neboť od něj přesunuje pozornost k obchodním dohodám o přístupu. 

 

Pozměňovací návrh   863 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh směrnice 

Čl. 66 – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Vnitrostátní regulační orgány zváží 

dopad nových událostí na trhu, například 

ve vztahu k obchodním dohodám, včetně 

dohod o společných investicích, jež byly 

uzavřeny či neočekávaně porušeny nebo 

ukončeny, což má vliv na soutěžní 

dynamiku. Pokud tyto události nejsou 

dostatečně významné, aby ukázaly potřebu 

provést novou analýzu trhu v souladu s 

článkem 65, vnitrostátní regulační orgán 

posoudí, zda je nezbytné přezkoumat 

povinnosti uložené operátorům označeným 

jako operátor s významnou tržní silou, s 

cílem zajistit, aby tyto povinnosti i nadále 

plnily podmínky uvedené v odstavci 4. 

Takové změny mohou být uloženy pouze 

po konzultaci v souladu s články 23 a 32. 

6. Vnitrostátní regulační orgány zváží 

dopad nových událostí na trhu. Pokud tyto 

události nejsou dostatečně významné, aby 

ukázaly potřebu provést novou analýzu 

trhu v souladu s článkem 65, vnitrostátní 

regulační orgán posoudí, zda je nezbytné 

přezkoumat povinnosti uložené operátorům 

označeným jako operátor s významnou 

tržní silou, s cílem zajistit, aby tyto 

povinnosti i nadále plnily podmínky 

uvedené v odstavci 4. Takové změny 

mohou být uloženy pouze po konzultaci v 

souladu s články 23 a 32. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   864 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 66 – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Vnitrostátní regulační orgány zváží 

dopad nových událostí na trhu, například 

ve vztahu k obchodním dohodám, včetně 

dohod o společných investicích, jež byly 

6. Vnitrostátní regulační orgány zváží 

dopad nových událostí na trhu. Pokud tyto 

události nejsou dostatečně významné, aby 

ukázaly potřebu provést novou analýzu 
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uzavřeny či neočekávaně porušeny nebo 

ukončeny, což má vliv na soutěžní 

dynamiku. Pokud tyto události nejsou 

dostatečně významné, aby ukázaly potřebu 

provést novou analýzu trhu v souladu s 

článkem 65, vnitrostátní regulační orgán 

posoudí, zda je nezbytné přezkoumat 

povinnosti uložené operátorům označeným 

jako operátor s významnou tržní silou, s 

cílem zajistit, aby tyto povinnosti i nadále 

plnily podmínky uvedené v odstavci 4. 

Takové změny mohou být uloženy pouze 

po konzultaci v souladu s články 23 a 32. 

trhu v souladu s článkem 65, vnitrostátní 

regulační orgán posoudí, zda je nezbytné 

přezkoumat povinnosti uložené operátorům 

označeným jako operátor s významnou 

tržní silou, s cílem zajistit, aby tyto 

povinnosti i nadále plnily podmínky 

uvedené v odstavci 4. Takové změny 

mohou být uloženy pouze po konzultaci v 

souladu s články 23 a 32. 

Or. en 

Odůvodnění 

The Commission’s proposal weakens the SMP regime. Commercial agreements are diverse, 

and some of them have the potential to create ineffectively competitive market outcomes. 

While the Commission’s proposal includes criteria in Annex IV as well as conditions against 

which coinvestment offers should be judged (compliance with which would entitle the co-

investment to effectively benefit from a regulatory holiday), these do not provide sufficient 

competition protections to warrant a relaxation of SMP regulation. It is also worth bearing in 

mind that coinvestments by their nature can lead to coordinated behaviour, which in turn 

could produce uncompetitive outcomes. Ultimately, the resulting reduction in competition 

could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. In its opinion BoR 

(16) 213 (p. 7), BEREC recognises “Once again, the risk is that in seeking to incentivise 

investment through regulatory forbearance, the Commission’s proposals could undermine 

competition, which in turn would impact on the virtuous cycle of competition- and demand-

driven investment. The Commission’s proposals would therefore undermine their own 

ultimate goal of increasing high-speed connectivity.” 

 

Pozměňovací návrh   865 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Návrh směrnice 

Čl. 66 – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Vnitrostátní regulační orgány zváží 

dopad nových událostí na trhu, například 

ve vztahu k obchodním dohodám, včetně 

dohod o společných investicích, jež byly 

uzavřeny či neočekávaně porušeny nebo 

ukončeny, což má vliv na soutěžní 

dynamiku. Pokud tyto události nejsou 

dostatečně významné, aby ukázaly potřebu 

6. Vnitrostátní regulační orgány zváží 

dopad nových událostí na trhu, například 

ve vztahu ke stávajícím obchodním 

dohodám, které mají vliv na soutěžní 

dynamiku. Pokud tyto události nejsou 

dostatečně významné, aby ukázaly potřebu 

provést novou analýzu trhu v souladu s 

článkem 65, vnitrostátní regulační orgán 
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provést novou analýzu trhu v souladu s 

článkem 65, vnitrostátní regulační orgán 

posoudí, zda je nezbytné přezkoumat 

povinnosti uložené operátorům označeným 

jako operátor s významnou tržní silou, s 

cílem zajistit, aby tyto povinnosti i nadále 

plnily podmínky uvedené v odstavci 4. 

Takové změny mohou být uloženy pouze 

po konzultaci v souladu s články 23 a 32. 

posoudí, zda je nezbytné přezkoumat 

povinnosti uložené operátorům označeným 

jako operátor s významnou tržní silou, s 

cílem zajistit, aby tyto povinnosti i nadále 

plnily podmínky uvedené v odstavci 4. 

Takové změny mohou být uloženy pouze 

po konzultaci v souladu s články 23 a 32. 

Or. de 

Odůvodnění 

Při posuzování rozvoje trhu by mělo být přihlédnuto ke všem stávajícím dohodám, které by 

mohly mít vliv na podporu udržitelné hospodářské soutěže. 

 

Pozměňovací návrh   866 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Návrh směrnice 

Čl. 66 – odst. 6 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a) Vnitrostátní regulační orgány 

zajišťují, aby byly jimi ukládané 

požadavky dodržovány. V závislosti na 

druhu porušení by měly mít možnost 

ukládat předem stanovené sankce ve 

formě pokut (i) danému orgánu, ii) 

koncovým zákazníkům a/nebo iii) jiným 

podnikům). 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   867 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 66 – odst. 6 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Vnitrostátní regulační orgány 

zajistí, aby jimi ukládané povinnosti byly 

účinné, a to i tak, že budou v případě 
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porušení povinností spojených 

s významnou tržní silou a podmínek 

přístupu schválených vnitrostátním 

regulačním orgánem ukládat peněžité 

sankce. 

Or. en 

Odůvodnění 

Toto ustanovení si klade za cíl zajistit, aby byly povinnosti ukládané vnitrostátními 

regulačními orgány efektivně zohledňovány a plněny, a to i prostřednictvím ukládání 

peněžitých sankcí. 

 

Pozměňovací návrh   868 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 67 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Vnitrostátní regulační orgány 

mohou přesně vymezit informace, které 

mají být zpřístupněny, požadovanou 

úroveň jejich podrobností a způsob 

zveřejnění. 

3. Vnitrostátní regulační orgány 

mohou přesně vymezit informace, které 

mají být zpřístupněny, požadovanou 

úroveň jejich podrobností a způsob 

zveřejnění. Zejména má-li operátor 

povinnosti přístupu k inženýrským 

stavbám a/nebo povinnosti přístupu k 

určitým síťovým zařízením a jejich 

využívání, stanoví vnitrostátní regulační 

orgány klíčové ukazatele výkonnosti a 

odpovídající dohody o úrovni služeb a v 

nutných případech i sankce za související 

poplatky, jež budou k dispozici pro přístup 

poskytovaný v souvislosti s vlastními 

navazujícími činnostmi operátorů i pro 

přístup poskytovaný subjektům 

využívajícím přístupových povinností. 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem tohoto ustanovení je posílit povinnost transparentnosti, a to stanovením dostatečných, 

jasných a objektivních prvků, na jejichž základě je možné vyhodnotit poskytovaný přístup. 
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Pozměňovací návrh   869 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 67 – odst. 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Zejména má-li operátor povinnosti 

přístupu k inženýrským stavbám a/nebo 

povinnosti přístupu k určitým síťovým 

zařízením a jejich využívání, stanoví 

vnitrostátní regulační orgány klíčové 

ukazatele výkonnosti, jakož i odpovídající 

dohody o úrovni služeb a sankce 

za související poplatky, jež budou k 

dispozici pro přístup poskytovaný v 

souvislosti s vlastními navazujícími 

činnostmi operátorů i pro přístup 

poskytovaný subjektům využívajícím 

přístupových povinností. 

 Aniž jsou dotčeny odstavce 2, 3 a 4, má-li 

operátor označený jako operátor s 

významnou tržní silou povinnosti přístupu 

k inženýrským stavbám a/nebo povinnosti 

přístupu k určitým síťovým zařízením a 

jejich využívání v souladu s článkem 

(VLOŽTE ODKAZ), zajistí vnitrostátní 

regulační orgány zveřejnění referenční 

nabídky obsahující přinejmenším prvky 

uvedené v příloze (VLOŽTE ODKAZ). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   870 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 68 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Povinnosti nediskriminace zejména 

zajistí, aby operátor uplatňoval rovnocenné 

podmínky za rovnocenných okolností vůči 

ostatním podnikům, které poskytují 

rovnocenné služby, a aby poskytoval 

2. Povinnosti nediskriminace zejména 

zajistí, aby operátor uplatňoval rovnocenné 

podmínky za rovnocenných okolností vůči 

ostatním podnikům, které poskytují 

rovnocenné služby, a aby poskytoval 
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služby a informace ostatním za stejných 

podmínek a ve stejné kvalitě, v jaké je 

poskytuje pro své vlastní služby, nebo pro 

služby svého dceřiného podniku nebo 

partnerů. Zejména v případech, kdy 

operátor zavádí nové systémy, mohou 

vnitrostátní regulační orgány tomuto 

operátorovi uložit povinnosti dodávat 

přístupové produkty a služby všem 

podnikům, včetně tohoto podniku 

samotného, ve stejných lhůtách a za 

stejných smluvních podmínek, včetně 

podmínek týkajících se úrovně cen a 

služeb, a prostřednictvím stejných systémů 

a procesů, aby byla zajištěna rovnocennost 

přístupu. 

služby a informace ostatním za stejných 

podmínek a ve stejné kvalitě, v jaké je 

poskytuje pro své vlastní služby, nebo pro 

služby svého dceřiného podniku nebo 

partnerů. Vnitrostátní regulační orgány 

mohou tomuto operátorovi uložit 

povinnosti dodávat přístupové produkty a 

služby všem podnikům, včetně tohoto 

podniku samotného, ve stejných lhůtách a 

za stejných smluvních podmínek, včetně 

podmínek týkajících se úrovně cen a 

služeb, a prostřednictvím stejných systémů 

a procesů, aby byla zajištěna rovnocennost 

přístupu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   871 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 68 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Povinnosti nediskriminace zejména 

zajistí, aby operátor uplatňoval rovnocenné 

podmínky za rovnocenných okolností vůči 

ostatním podnikům, které poskytují 

rovnocenné služby, a aby poskytoval 

služby a informace ostatním za stejných 

podmínek a ve stejné kvalitě, v jaké je 

poskytuje pro své vlastní služby, nebo pro 

služby svého dceřiného podniku nebo 

partnerů. Zejména v případech, kdy 

operátor zavádí nové systémy, mohou 

vnitrostátní regulační orgány tomuto 

operátorovi uložit povinnosti dodávat 

přístupové produkty a služby všem 

podnikům, včetně tohoto podniku 

samotného, ve stejných lhůtách a za 

stejných smluvních podmínek, včetně 

podmínek týkajících se úrovně cen a 

služeb, a prostřednictvím stejných systémů 

a procesů, aby byla zajištěna rovnocennost 

2. Povinnosti nediskriminace zejména 

zajistí, aby operátor uplatňoval rovnocenné 

podmínky za rovnocenných okolností vůči 

ostatním podnikům, které poskytují 

rovnocenné služby, a aby poskytoval 

služby a informace ostatním za stejných 

podmínek a ve stejné kvalitě, v jaké je 

poskytuje pro své vlastní služby, nebo pro 

služby svého dceřiného podniku nebo 

partnerů. Vnitrostátní regulační orgány 

mohou tomuto operátorovi uložit 

povinnosti dodávat relevantní informace, 

přístupové produkty a služby všem 

podnikům, včetně tohoto podniku 

samotného, ve stejných lhůtách a za 

stejných smluvních podmínek, včetně 

podmínek týkajících se úrovně cen a 

služeb, a prostřednictvím stejných systémů 

a procesů, aby byla zajištěna rovnocennost 
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přístupu. vstupu při přístupu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Omezení povinnosti na „nové systémy“ by v konečném důsledku mohlo vést k tomu, že by se 

povinnost rovnocennosti vstupu stala nadbytečná, neboť operátoři s významnou tržní silou 

jakékoli nové funkce vždy vytvoří prostřednictvím modernizace stávajících systémů. 

Vnitrostátní regulační orgán bude muset dokázat, že je systém nový, je však vystaven hře ze 

strany operátora s významnou tržní silou, který systém sám vytvořil, a proto je v jasné výhodě, 

pokud jde o informovanost a znalosti. 

 

Pozměňovací návrh   872 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Článek 70 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 70  vypouští se 

Přístup k inženýrským stavbám  

1.Vnitrostátní regulační orgán může v 

souladu s článkem 66 uložit operátorům 

povinnost vyhovět přiměřeným žádostem o 

přístup k inženýrským stavbám a jejich 

využívání, mimo jiné včetně budov nebo 

vstupů do budov, kabelů v budovách 

včetně elektrického vedení, antén, věží a 

jiných podpůrných konstrukcí, stožárů, 

sloupů, kabelovodů, potrubí, inspekčních 

komor, vstupních šachet a rozvodných 

skříní, v situacích, kdy analýza trhu 

ukazuje, že odepření přístupu nebo 

přístup poskytnutý za nepřiměřených 

podmínek, které mají podobný účinek, by 

zabránily vzniku udržitelného 

konkurenčního trhu na maloobchodní 

úrovni a nebyly by v zájmu koncového 

uživatele. 

 

2.Vnitrostátní regulační orgány mohou 

operátorovi uložit povinnost poskytnout 

přístup v souladu s tímto článkem bez 

ohledu na to, zda jsou aktiva dotčená 

touto povinností součástí relevantního 

trhu v souladu s analýzou trhu, pokud je 

tato povinnost nezbytná a přiměřená pro 
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splnění cílů článku 3. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   873 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh směrnice 

Čl. 70 – název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Přístup k inženýrským stavbám Přístup k inženýrským stavbám a k 

prvkům celé a sdílené fyzické sítě 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   874 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Návrh směrnice 

Čl. 70 – název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Přístup k inženýrským stavbám Přístup k inženýrským stavbám a k 

prvkům celé a sdílené fyzické sítě 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je soulad s obsahem. 

 

Pozměňovací návrh   875 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 70 – název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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Přístup k inženýrským stavbám Přístup k inženýrským stavbám a k 

prvkům celé a sdílené fyzické sítě 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   876 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, 

Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Návrh směrnice 

Čl. 70 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Vnitrostátní regulační orgán může v 

souladu s článkem 66 uložit operátorům 

povinnost vyhovět přiměřeným žádostem o 

přístup k inženýrským stavbám a jejich 

využívání, mimo jiné včetně budov nebo 

vstupů do budov, kabelů v budovách 

včetně elektrického vedení, antén, věží a 

jiných podpůrných konstrukcí, stožárů, 

sloupů, kabelovodů, potrubí, inspekčních 

komor, vstupních šachet a rozvodných 

skříní, v situacích, kdy analýza trhu 

ukazuje, že odepření přístupu nebo 

přístup poskytnutý za nepřiměřených 

podmínek, které mají podobný účinek, by 

zabránily vzniku udržitelného 

konkurenčního trhu na maloobchodní 

úrovni a nebyly by v zájmu koncového 

uživatele. 

1. Vnitrostátní regulační orgán v 

souladu s článkem 66 může, pokud se 

domnívá, že by odepření přístupu nebo 

nepřiměřené podmínky s podobným 

účinkem bránily vzniku udržitelného 

konkurenčního trhu a nebyly by v zájmu 

koncového uživatele: 
a) uložit operátorům povinnost vyhovět 

přiměřeným žádostem o přístup k 

inženýrským stavbám a jejich využívání, 

mimo jiné včetně budov nebo vstupů do 

budov, kabelů v budovách včetně 

elektrického vedení, antén, věží a jiných 

podpůrných konstrukcí, stožárů, sloupů, 

kabelovodů, potrubí, inspekčních komor, 

vstupních šachet a rozvodných skříní; 

b) uložit povinnost přístupu k určitým 

prvkům celé fyzické sítě a souvisejícím 

zařízením a jejich využívání, včetně 

zpřístupnění účastnického kovového 

vedení nebo úseku účastnického kovového 

vedení a zpřístupnění optického vedení a 

optických koncových segmentů; 

c) uložit povinnost sdílet se třetími 

stranami určité síťové prvky, včetně 

sdíleného přístupu k účastnickému 

kovovému vedení či úseku účastnického 

kovového vedení a sdíleného přístupu k 

optickému vedení a optickým koncovým 

segmentům, včetně multiplexní techniky 

dělení vlnové délky a obdobných řešení 

sdílení. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Omezení rozsahu problémů v oblasti hospodářské soutěže na maloobchodní úroveň vytváří 

nejistotu pro regulační rámec. Dostatečná hospodářská soutěž na maloobchodním trhu je 

výsledkem fungujících velkoobchodních trhů. Neměli bychom však oslabovat fungování čistě 

velkoobchodního modelu. 

 

Pozměňovací návrh   877 

Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 70 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Vnitrostátní regulační orgán může v 

souladu s článkem 66 uložit operátorům 

povinnost vyhovět přiměřeným žádostem o 

přístup k inženýrským stavbám a jejich 

využívání, mimo jiné včetně budov nebo 

vstupů do budov, kabelů v budovách 

včetně elektrického vedení, antén, věží a 

jiných podpůrných konstrukcí, stožárů, 

sloupů, kabelovodů, potrubí, inspekčních 

komor, vstupních šachet a rozvodných 

skříní, v situacích, kdy analýza trhu 

ukazuje, že odepření přístupu nebo 

přístup poskytnutý za nepřiměřených 

podmínek, které mají podobný účinek, by 

zabránily vzniku udržitelného 

konkurenčního trhu na maloobchodní 

úrovni a nebyly by v zájmu koncového 

uživatele. 

1. Vnitrostátní regulační orgán v 

souladu s článkem 66 může, pokud se 

domnívá, že by odepření přístupu 

nebo stanovení podmínek s podobným 

účinkem bránilo vzniku vysoce 

konkurenčním trhu a nebylo by v zájmu 

koncového uživatele: 
a) uložit operátorům povinnost vyhovět 

přiměřeným žádostem o přístup k 

inženýrským stavbám a jejich využívání, 

mimo jiné včetně budov nebo vstupů do 

budov, kabelů v budovách včetně 

elektrického vedení, antén, věží a jiných 

podpůrných konstrukcí, stožárů, sloupů, 

kabelovodů, potrubí, inspekčních komor, 

vstupních šachet a rozvodných skříní; 

b) uložit povinnost přístupu k určitým 

prvkům celé fyzické sítě a souvisejícím 

zařízením a jejich využívání, včetně 

zpřístupnění účastnického kovového 

vedení nebo úseku účastnického kovového 

vedení a zpřístupnění optického vedení a 

optických koncových segmentů; 

c) uložit povinnost sdílet se třetími 

stranami určité síťové prvky, včetně 

sdíleného přístupu k účastnickému 

kovovému vedení či úseku účastnického 

kovového vedení a sdíleného přístupu k 

optickému vedení a optickým koncovým 

segmentům, včetně multiplexní techniky 

dělení vlnové délky a obdobných řešení 

sdílení. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   878 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 70 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Vnitrostátní regulační orgán může v 

souladu s článkem 66 uložit operátorům 

povinnost vyhovět přiměřeným žádostem o 

přístup k inženýrským stavbám a jejich 

využívání, mimo jiné včetně budov nebo 

vstupů do budov, kabelů v budovách 

včetně elektrického vedení, antén, věží a 

jiných podpůrných konstrukcí, stožárů, 

sloupů, kabelovodů, potrubí, inspekčních 

komor, vstupních šachet a rozvodných 

skříní, v situacích, kdy analýza trhu 

ukazuje, že odepření přístupu nebo přístup 

poskytnutý za nepřiměřených podmínek, 

které mají podobný účinek, by zabránily 
vzniku udržitelného konkurenčního trhu na 

maloobchodní úrovni a nebyly by v zájmu 

koncového uživatele. 

1. Vnitrostátní regulační orgán v 

souladu s článkem 66 může, pokud se 

domnívá, že by odepření přístupu nebo 

nepřiměřené podmínky s podobným 

účinkem bránily vzniku udržitelného 

konkurenčního trhu a nebyly by v zájmu 

koncového uživatele: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   879 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh směrnice 

Čl. 70 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Vnitrostátní regulační orgán může v 

souladu s článkem 66 uložit operátorům 

povinnost vyhovět přiměřeným žádostem o 

přístup k inženýrským stavbám a jejich 

využívání, mimo jiné včetně budov nebo 

vstupů do budov, kabelů v budovách 

včetně elektrického vedení, antén, věží a 

jiných podpůrných konstrukcí, stožárů, 

sloupů, kabelovodů, potrubí, inspekčních 

1. Vnitrostátní regulační orgán v 

souladu s článkem 66 může: 

a) uložit operátorům povinnost vyhovět 

přiměřeným žádostem o přístup k 

inženýrským stavbám a jejich využívání, 

mimo jiné včetně budov nebo vstupů do 

budov, kabelů v budovách včetně 

elektrického vedení, antén, věží a jiných 

podpůrných konstrukcí, stožárů, sloupů, 
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komor, vstupních šachet a rozvodných 

skříní, v situacích, kdy analýza trhu 

ukazuje, že odepření přístupu nebo 

přístup poskytnutý za nepřiměřených 

podmínek, které mají podobný účinek, by 

zabránily vzniku udržitelného 

konkurenčního trhu na maloobchodní 

úrovni a nebyly by v zájmu koncového 

uživatele. 

kabelovodů, potrubí, inspekčních komor, 

vstupních šachet a rozvodných skříní; 

b) uložit povinnost přístupu k určitým 

prvkům celé fyzické sítě a souvisejícím 

zařízením a jejich využívání, včetně 

zpřístupnění účastnického kovového 

vedení nebo úseku účastnického kovového 

vedení a zpřístupnění optického vedení a 

optických koncových segmentů; 

c) uložit povinnost sdílet se třetími 

stranami určité síťové prvky, včetně 

sdíleného přístupu k účastnickému 

kovovému vedení či úseku účastnického 

kovového vedení a sdíleného přístupu k 

optickému vedení a optickým koncovým 

segmentům, včetně multiplexní techniky 

dělení vlnové délky a obdobných řešení 

sdílení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   880 

Michał Boni, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek 

 

Návrh směrnice 

Čl. 70 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Vnitrostátní regulační orgán může v 

souladu s článkem 66 uložit operátorům 

povinnost vyhovět přiměřeným žádostem o 

přístup k inženýrským stavbám a jejich 

využívání, mimo jiné včetně budov nebo 

vstupů do budov, kabelů v budovách 

včetně elektrického vedení, antén, věží a 

jiných podpůrných konstrukcí, stožárů, 

sloupů, kabelovodů, potrubí, inspekčních 

komor, vstupních šachet a rozvodných 

skříní, v situacích, kdy analýza trhu 

ukazuje, že odepření přístupu nebo přístup 

poskytnutý za nepřiměřených podmínek, 

které mají podobný účinek, by zabránily 

vzniku udržitelného konkurenčního trhu na 

maloobchodní úrovni a nebyly by v zájmu 

koncového uživatele. 

1. Vnitrostátní regulační orgán může v 

souladu s článkem 66 uložit operátorům 

povinnost vyhovět přiměřeným žádostem o 

přístup k inženýrským stavbám a pasivní 

infrastruktuře a jejich využívání, mimo 

jiné včetně budov nebo vstupů do budov, 

kabelů v budovách včetně elektrického 

vedení, antén, věží a jiných podpůrných 

konstrukcí, stožárů, sloupů, kabelovodů, 

neaktivní drátové přenosové 

infrastruktury včetně kabelů a optických 

vláken, potrubí, inspekčních komor, 

vstupních šachet a rozvodných skříní, v 

situacích, kdy analýza trhu ukazuje, že 

odepření přístupu nebo přístup poskytnutý 

za nepřiměřených podmínek, které mají 

podobný účinek, by zabránily vzniku 

udržitelného konkurenčního trhu na 

maloobchodní úrovni a nebyly by v zájmu 
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koncového uživatele. 

Or. en 

Odůvodnění 

Navrhujeme rozšířit oblast působnosti tohoto článku na veškerou pasivní infrastrukturu. 

 

Pozměňovací návrh   881 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Čl. 70 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Vnitrostátní regulační orgán může v 

souladu s článkem 66 uložit operátorům 

povinnost vyhovět přiměřeným žádostem o 

přístup k inženýrským stavbám a jejich 

využívání, mimo jiné včetně budov nebo 

vstupů do budov, kabelů v budovách 

včetně elektrického vedení, antén, věží a 

jiných podpůrných konstrukcí, stožárů, 

sloupů, kabelovodů, potrubí, inspekčních 

komor, vstupních šachet a rozvodných 

skříní, v situacích, kdy analýza trhu 

ukazuje, že odepření přístupu nebo přístup 

poskytnutý za nepřiměřených podmínek, 

které mají podobný účinek, by zabránily 

vzniku udržitelného konkurenčního trhu na 

maloobchodní úrovni a nebyly by v zájmu 

koncového uživatele. 

1. Vnitrostátní regulační orgán může v 

souladu s článkem 66 uložit operátorům 

povinnost vyhovět přiměřeným žádostem o 

přístup k inženýrským stavbám a pasivní 

infrastruktuře a jejich využívání, mimo 

jiné včetně budov nebo vstupů do budov, 

kabelů v budovách včetně elektrického 

vedení, antén, věží a jiných podpůrných 

konstrukcí, stožárů, sloupů, kabelovodů, 

neaktivní přenosové infrastruktury (např. 

optických vláken a kabelů), potrubí, 

inspekčních komor, vstupních šachet a 

rozvodných skříní, v situacích, kdy analýza 

trhu ukazuje, že odepření přístupu nebo 

přístup poskytnutý za nepřiměřených 

podmínek, které mají podobný účinek, by 

zabránily vzniku udržitelného 

konkurenčního trhu na maloobchodní 

úrovni a nebyly by v zájmu koncového 

uživatele. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   882 

Krišjānis Kariņš 

 

Návrh směrnice 

Čl. 70 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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1. Vnitrostátní regulační orgán může v 

souladu s článkem 66 uložit operátorům 

povinnost vyhovět přiměřeným žádostem o 

přístup k inženýrským stavbám a jejich 

využívání, mimo jiné včetně budov nebo 

vstupů do budov, kabelů v budovách 

včetně elektrického vedení, antén, věží a 

jiných podpůrných konstrukcí, stožárů, 

sloupů, kabelovodů, potrubí, inspekčních 

komor, vstupních šachet a rozvodných 

skříní, v situacích, kdy analýza trhu 

ukazuje, že odepření přístupu nebo přístup 

poskytnutý za nepřiměřených podmínek, 

které mají podobný účinek, by zabránily 

vzniku udržitelného konkurenčního trhu na 

maloobchodní úrovni a nebyly by v zájmu 

koncového uživatele. 

1. Vnitrostátní regulační orgán může v 

souladu s článkem 66 uložit operátorům 

povinnost vyhovět přiměřeným žádostem o 

přístup k inženýrským stavbám a jejich 

využívání, mimo jiné včetně budov nebo 

vstupů do budov, kabelů v budovách 

včetně elektrického vedení, antén, věží a 

jiných podpůrných konstrukcí, stožárů, 

sloupů, kabelovodů, potrubí, inspekčních 

komor, vstupních šachet a rozvodných 

skříní, pokud jsou vlastněny operátorem s 

významnou tržní silou, v situacích, kdy 

analýza trhu ukazuje, že odepření přístupu 

nebo přístup poskytnutý za nepřiměřených 

podmínek, které mají podobný účinek, by 

zabránily vzniku udržitelného 

konkurenčního trhu na maloobchodní 

úrovni a nebyly by v zájmu koncového 

uživatele. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   883 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Návrh směrnice 

Čl. 70 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Vnitrostátní regulační orgán může v 

souladu s článkem 66 uložit operátorům 

povinnost vyhovět přiměřeným žádostem o 

přístup k inženýrským stavbám a jejich 

využívání, mimo jiné včetně budov nebo 

vstupů do budov, kabelů v budovách 

včetně elektrického vedení, antén, věží a 

jiných podpůrných konstrukcí, stožárů, 

sloupů, kabelovodů, potrubí, inspekčních 

komor, vstupních šachet a rozvodných 

skříní, v situacích, kdy analýza trhu 

ukazuje, že odepření přístupu nebo přístup 

poskytnutý za nepřiměřených podmínek, 

které mají podobný účinek, by zabránily 

vzniku udržitelného konkurenčního trhu na 

maloobchodní úrovni a nebyly by v zájmu 

koncového uživatele. 

1. Vnitrostátní regulační orgán může v 

souladu s článkem 66 uložit operátorům 

povinnost vyhovět přiměřeným žádostem o 

přístup k inženýrským stavbám a pasivní 

infrastruktuře a jejich využívání, mimo 

jiné včetně budov nebo vstupů do budov, 

kabelů v budovách včetně elektrického 

vedení, antén, věží a jiných podpůrných 

konstrukcí, stožárů, sloupů, kabelovodů, 

potrubí, neaktivních kabelů, inspekčních 

komor, vstupních šachet a rozvodných 

skříní, v situacích, kdy analýza trhu 

ukazuje, že odepření přístupu nebo přístup 

poskytnutý za nepřiměřených podmínek, 

které mají podobný účinek, by zabránily 

vzniku udržitelného konkurenčního trhu na 

maloobchodní úrovni a nebyly by v zájmu 

koncového uživatele. 
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Or. de 

Odůvodnění 

Za účelem podpory rozvoje sítí by při ukládání přístupových požadavků měl být upřednostněn 

přístup k pasivní infrastruktuře nebo inženýrským stavbám. Aktivní sdílené využívání síťových 

prvků by mělo být umožněno pouze tehdy, není-li tento přístup dostatečný k podpoře 

udržitelné hospodářské soutěže na maloobchodní a velkoobchodní úrovni v zájmu koncových 

zákazníků. 

 

Pozměňovací návrh   884 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Návrh směrnice 

Čl. 70 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Vnitrostátní regulační orgán může v 

souladu s článkem 66 uložit operátorům 

povinnost vyhovět přiměřeným žádostem o 

přístup k inženýrským stavbám a jejich 

využívání, mimo jiné včetně budov nebo 

vstupů do budov, kabelů v budovách 

včetně elektrického vedení, antén, věží a 

jiných podpůrných konstrukcí, stožárů, 

sloupů, kabelovodů, potrubí, inspekčních 

komor, vstupních šachet a rozvodných 

skříní, v situacích, kdy analýza trhu 

ukazuje, že odepření přístupu nebo přístup 

poskytnutý za nepřiměřených podmínek, 

které mají podobný účinek, by zabránily 

vzniku udržitelného konkurenčního trhu 

na maloobchodní úrovni a nebyly by v 

zájmu koncového uživatele. 

1. Vnitrostátní regulační orgán může v 

souladu s článkem 66 uložit operátorům 

povinnost vyhovět přiměřeným žádostem o 

přístup k inženýrským stavbám a jejich 

využívání, mimo jiné včetně budov nebo 

vstupů do budov, kabelů v budovách 

včetně elektrického vedení, antén, věží a 

jiných podpůrných konstrukcí, stožárů, 

sloupů, kabelovodů, potrubí, inspekčních 

komor, vstupních šachet a rozvodných 

skříní, v situacích, kdy analýza trhu 

ukazuje, že odepření přístupu nebo přístup 

poskytnutý za nepřiměřených podmínek, 

které mají podobný účinek, by zabránily 

vzniku dlouhodobé udržitelné 

hospodářské soutěže na relevantních 

trzích a nebyly by v zájmu koncového 

uživatele. 

Or. en 

Odůvodnění 

Na jeden větší velkoobchodní trh často navazuje několik maloobchodních trhů, které se 

mohou vyvíjet v mnoha ohledech rychleji, zatímco na příslušném velkoobchodním trhu 

zůstanou vstupní překážky. Proto není vhodné se zaměřovat pouze na maloobchodní trh, ale 

spíše na dlouhodobou udržitelnou hospodářskou soutěž na příslušných trzích. V souladu s 

článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů, které 

souvisí s vnitřní logikou textu. 
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Pozměňovací návrh   885 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 70 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Vnitrostátní regulační orgán může v 

souladu s článkem 66 uložit operátorům 

povinnost vyhovět přiměřeným žádostem o 

přístup k inženýrským stavbám a jejich 

využívání, mimo jiné včetně budov nebo 

vstupů do budov, kabelů v budovách 

včetně elektrického vedení, antén, věží a 

jiných podpůrných konstrukcí, stožárů, 

sloupů, kabelovodů, potrubí, inspekčních 

komor, vstupních šachet a rozvodných 

skříní, v situacích, kdy analýza trhu 

ukazuje, že odepření přístupu nebo přístup 

poskytnutý za nepřiměřených podmínek, 

které mají podobný účinek, by zabránily 

vzniku udržitelného konkurenčního trhu na 

maloobchodní úrovni a nebyly by v zájmu 

koncového uživatele. 

1. Vnitrostátní regulační orgán může v 

souladu s článkem 66 uložit operátorům 

povinnost vyhovět přiměřeným žádostem o 

přístup k inženýrským stavbám a jejich 

využívání, mimo jiné včetně budov nebo 

vstupů do budov, kabelů v budovách 

včetně elektrického vedení, antén, věží a 

jiných podpůrných konstrukcí, stožárů, 

sloupů, kabelovodů, potrubí, inspekčních 

komor, vstupních šachet a rozvodných 

skříní, v situacích, kdy analýza trhu 

ukazuje, že odepření přístupu nebo přístup 

poskytnutý za nepřiměřených podmínek, 

které mají podobný účinek, by zabránily 

vzniku udržitelného konkurenčního trhu a 

nebyly by v zájmu koncového uživatele. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   886 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 70 – odst. 1 – písm. a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 a) uložit operátorům povinnost 

vyhovět přiměřeným žádostem o přístup k 

inženýrským stavbám a jejich využívání, 

mimo jiné včetně budov nebo vstupů do 

budov, kabelů v budovách včetně 

elektrického vedení, antén, věží a jiných 

podpůrných konstrukcí, stožárů, sloupů, 

kabelovodů, potrubí, inspekčních komor, 

vstupních šachet a rozvodných skříní 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   887 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 70 – odst. 1 – písm. b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 b) uložit povinnost přístupu k určitým 

prvkům celé fyzické sítě a souvisejícím 

zařízením a jejich využívání, včetně 

zpřístupnění účastnického kovového 

vedení nebo úseku účastnického kovového 

vedení a zpřístupnění optického vedení a 

optických koncových segmentů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   888 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 70 – odst. 1 – písm. c (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 c) uložit povinnost sdílet se třetími 

stranami určité síťové prvky, včetně 

sdíleného přístupu k účastnickému 

kovovému vedení či úseku účastnického 

kovového vedení a sdíleného přístupu k 

optickému vedení a optickým koncovým 

segmentům, včetně multiplexní techniky 

dělení vlnové délky a obdobných řešení 

sdílení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   889 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 
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Návrh směrnice 

Čl. 70 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Vnitrostátní regulační orgány 

zváží zejména tyto faktory: 

 a) technickou a ekonomickou 

životaschopnost využití nebo instalace 

konkurenčních zařízení s ohledem na 

tempo vývoje trhu s přihlédnutím k povaze 

a druhu dotyčného propojení nebo 

přístupu, včetně životaschopnosti dalších 

přístupových produktů poskytovaných na 

vyšší úrovni distribučního řetězce, jako 

například přístup ke kabelovodům; 

 b) technologický vývoj ovlivňující návrh a 

správu sítě; 

 cb) proveditelnost poskytování 

navrhovaného přístupu s ohledem na 

dostupnou kapacitu; 

 dc) počáteční investice majitele zařízení s 

přihlédnutím ke všem veřejným investicím 

a rizikům této investice; 

 ed) potřebu dlouhodobé ochrany 

hospodářské soutěže se zvláštním 

zaměřením na ekonomicky účinnou 

hospodářskou soutěž v oblasti 

infrastruktury; 

 fe) v případě potřeby veškerá příslušná 

práva duševního vlastnictví;  

 g) poskytování celoevropských služeb. 

Or. en 

Odůvodnění 

Přístup k inženýrským stavbám posiluje hospodářskou soutěž v oblasti infrastruktury, ale 

nemělo by k němu být přistupováno jako k jedinému či primárnímu nápravnému opatření. Z 

tohoto důvodu je nezbytné zahrnout i doplňující povinnost poskytovat přístup k prvkům celé 

fyzické sítě (tj. pasivní přístup). Pasivními nápravnými opatřeními zůstávají ve srovnání s 

aktivními nápravnými opatřeními hlavní velkoobchodní přístupové produkty, které zajišťují a 

podporují udržitelnou hospodářskou soutěž v oblasti infrastruktury. Tento pozměňovací návrh 

proto před aktivními nápravnými opatřeními upřednostňuje ta pasivní. 
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Pozměňovací návrh   890 

Eva Kaili 

 

Návrh směrnice 

Čl. 70 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Vnitrostátní regulační orgány 

zváží zejména tyto faktory: 

 a) technickou a ekonomickou 

životaschopnost využití nebo instalace 

konkurenčních zařízení s ohledem na 

tempo vývoje trhu s přihlédnutím k povaze 

a druhu dotyčného propojení nebo 

přístupu, včetně životaschopnosti dalších 

přístupových produktů poskytovaných na 

vyšší úrovni distribučního řetězce, jako 

například přístup ke kabelovodům; 

 b) technologický vývoj ovlivňující návrh a 

správu sítě; 

 cb) proveditelnost poskytování 

navrhovaného přístupu s ohledem na 

dostupnou kapacitu; 

 dc) počáteční investice majitele zařízení s 

přihlédnutím ke všem veřejným investicím 

a rizikům této investice; 

 ed) potřebu dlouhodobé ochrany 

hospodářské soutěže se zvláštním 

zaměřením na ekonomicky účinnou 

hospodářskou soutěž v oblasti 

infrastruktury; 

 fe) v případě potřeby veškerá příslušná 

práva duševního vlastnictví;  

 g) poskytování celoevropských služeb. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   891 

Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 70 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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 1a. Vnitrostátní regulační orgány by 

však neměly ukládat povinnosti přístupu 

ke kabelovodům, potrubím, inspekčním 

komorám, vstupním šachtám a rozvodným 

skříním čistě velkoobchodním operátorům 

ve smyslu článku 77, pokud tito operátoři 

nabízí životaschopné a podobné 

alternativní prostředky pro přístup ke 

koncovým uživatelům v souladu s čl. 3 

odst. 3 směrnice 2014/61/EU. 

Or. en 

Odůvodnění 

Aby byl obchodní model vertikálně oddělených podniků udržitelný, neměli by být čistě 

velkoobchodní operátoři povinni poskytovat přístup ke svým kabelovodům např. vertikálně 

integrovaným operátorům. To by odstranilo ekonomické pobídky pro vertikálně integrované 

operátory k tomu, aby sítě čistě velkoobchodních operátorů využívali, a ohrozilo by to možné 

výnosy investorů do čistě velkoobchodních sítí. 

 

Pozměňovací návrh   892 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 70 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Vnitrostátní regulační orgán 

zajistí, aby byly v souladu s článkem 71 v 

případě, kdy je přístup k inženýrským 

stavbám, např. přístup ke kabelovodům, 

omezen kvůli dostupnosti, uloženy 

alternativní přístupové prostředky, např. 

nenasvícená vlákna. 

Or. en 

Odůvodnění 

Přístup k inženýrským stavbám je důležitý, protože přispívá k udržitelné hospodářské soutěži. 

Je však zapotřebí přihlížet k omezené dostupnosti či k fyzickým omezením v souvislosti s 

poskytováním tohoto přístupu. 

 

Pozměňovací návrh   893 

Pavel Telička 
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Návrh směrnice 

Čl. 70 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Vnitrostátní regulační orgány 

mohou operátorovi uložit povinnost 

poskytnout přístup v souladu s tímto 

článkem bez ohledu na to, zda jsou aktiva 

dotčená touto povinností součástí 

relevantního trhu v souladu s analýzou 

trhu, pokud je tato povinnost nezbytná a 

přiměřená pro splnění cílů článku 3. 

2. Vnitrostátní regulační orgány zváží 

zejména tyto faktory: 

a) technickou a ekonomickou 

životaschopnost využití nebo instalace 

konkurenčních zařízení s ohledem na 

tempo vývoje trhu s přihlédnutím k povaze 

a druhu dotyčného propojení nebo 

přístupu, včetně životaschopnosti dalších 

přístupových produktů poskytovaných na 

vyšší úrovni distribučního řetězce, jako 

například přístup ke kabelovodům; 

b) technologický vývoj ovlivňující návrh a 

správu sítě; 

c) proveditelnost poskytování 

navrhovaného přístupu s ohledem na 

dostupnou kapacitu; 

d) počáteční investice majitele zařízení s 

přihlédnutím ke všem veřejným investicím 

a rizikům této investice; 

e) potřebu dlouhodobé ochrany 

hospodářské soutěže se zvláštním 

zaměřením na ekonomicky účinnou 

hospodářskou soutěž v oblasti 

infrastruktury; 

f) v případě potřeby veškerá příslušná 

práva duševního vlastnictví;  
g) poskytování celoevropských služeb. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   894 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 70 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Vnitrostátní regulační orgány 

mohou operátorovi uložit povinnost 

poskytnout přístup v souladu s tímto 

2. Vnitrostátní regulační orgány zváží 

zejména tyto faktory: 
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článkem bez ohledu na to, zda jsou aktiva 

dotčená touto povinností součástí 

relevantního trhu v souladu s analýzou 

trhu, pokud je tato povinnost nezbytná a 

přiměřená pro splnění cílů článku 3. 

Or. en 

Odůvodnění 

Přístup k inženýrským stavbám posiluje hospodářskou soutěž v oblasti infrastruktury, ale 

nemělo by k němu být přistupováno jako k jedinému či primárnímu nápravnému opatření. Z 

tohoto důvodu je nezbytné zahrnout i doplňující povinnost poskytovat přístup k prvkům celé 

fyzické sítě (tj. pasivní přístup). Pasivními nápravnými opatřeními zůstávají ve srovnání s 

aktivními nápravnými opatřeními hlavní velkoobchodní přístupové produkty, které zajišťují a 

podporují udržitelnou hospodářskou soutěž v oblasti infrastruktury. Tento pozměňovací návrh 

proto před aktivními nápravnými opatřeními upřednostňuje ta pasivní. 

 

Pozměňovací návrh   895 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 70 – odst. 2 – písm. a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 a) technickou a ekonomickou 

životaschopnost využití nebo instalace 

konkurenčních zařízení s ohledem na 

tempo vývoje trhu s přihlédnutím k povaze 

a druhu dotyčného propojení nebo 

přístupu, včetně životaschopnosti dalších 

přístupových produktů poskytovaných na 

vyšší úrovni distribučního řetězce, jako 

například přístup ke kabelovodům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   896 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 70 – odst. 2 – písm. b (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 b) technologický vývoj ovlivňující 

návrh a správu sítě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   897 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 70 – odst. 2 – písm. c (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 c) proveditelnost poskytování 

navrhovaného přístupu, s ohledem na 

dostupnou kapacitu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   898 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 70 – odst. 2 – písm. d (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 d) počáteční investice majitele 

zařízení s přihlédnutím ke všem veřejným 

investicím a rizikům této investice; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   899 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 
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Návrh směrnice 

Čl. 70 – odst. 2 – písm. e (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 e) potřebu dlouhodobé ochrany 

hospodářské soutěže se zvláštním 

zaměřením na ekonomicky účinnou 

hospodářskou soutěž v oblasti 

infrastruktury; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   900 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 70 – odst. 2 – písm. f (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 f) poskytování celoevropských služeb. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   901 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Článek 70 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 70a  

 Povinnosti přístupu nad rámec 

inženýrských staveb 

 V zeměpisných oblastech, kde se do 

budoucna počítá se dvěma přístupovými 

sítěmi a kde nejméně jeden ze síťových 

operátorů nabízí velkoobchodní přístup 

všem zájemcům z řad podniků za 

přiměřených obchodních podmínek 

umožňujících udržitelnou hospodářskou 

soutěž na maloobchodním trhu, 



AM\1122811CS.docx 45/177 PE602.952v01-00 

  CS 

vnitrostátní regulační orgány neukládají 

či nezachovávají povinnosti 

velkoobchodního přístupu nad rámec 

přístupu k inženýrským stavbám v souladu 

s článkem 3 směrnice 2014/61/EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   902 

Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Povinnosti přístupu k určitým síťovým 

zařízením a jejich využívání 

Povinnosti přístupu k prvkům celé a 

sdílené fyzické sítě a jejich využívání 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s dalšími pozměňovacími návrhy. 

 

Pozměňovací návrh   903 

Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pouze pokud vnitrostátní regulační orgán 

dojde k závěru, že povinnosti uložené v 

souladu s článkem 70 by samy o sobě 

nevedly k dosažení cílů uvedených v 

článku 3, může v souladu s článkem 66 

ukládat operátorům povinnost vyhovět 

oprávněným žádostem o přístup k určitým 

síťovým prvkům a přiřazeným zařízením a 

o jejich využívání v situacích, v nichž se 

vnitrostátní regulační orgán domnívá, že 

by odmítnutí přístupu nebo nepřiměřené 

smluvní podmínky a podmínky s 

podobným účinkem bránily vývoji 

Pouze pokud vnitrostátní regulační orgán 

dojde k závěru, že povinnosti uložené v 

souladu s článkem 70 by samy o sobě 

nevedly k dosažení cílů uvedených v 

článku 3, může v souladu s článkem 66 

ukládat operátorům povinnost: 
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udržitelného maloobchodního 

konkurenčního prostředí a byly by v 

rozporu se zájmy koncových uživatelů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   904 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pouze pokud vnitrostátní regulační orgán 

dojde k závěru, že povinnosti uložené v 

souladu s článkem 70 by samy o sobě 

nevedly k dosažení cílů uvedených v 

článku 3, může v souladu s článkem 66 

ukládat operátorům povinnost vyhovět 

oprávněným žádostem o přístup k určitým 

síťovým prvkům a přiřazeným zařízením a 

o jejich využívání v situacích, v nichž se 

vnitrostátní regulační orgán domnívá, že 

by odmítnutí přístupu nebo nepřiměřené 

smluvní podmínky a podmínky s 

podobným účinkem bránily vývoji 

udržitelného maloobchodního 

konkurenčního prostředí a byly by v 

rozporu se zájmy koncových uživatelů. 

Pouze pokud vnitrostátní regulační orgán 

dojde k závěru, že povinnosti uložené v 

souladu s článkem 70 by samy o sobě 

nevedly k dosažení cílů uvedených v 

článku 3, může v souladu s článkem 66 

ukládat operátorům povinnost: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   905 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pouze pokud vnitrostátní regulační orgán 

dojde k závěru, že povinnosti uložené v 

souladu s článkem 70 by samy o sobě 

nevedly k dosažení cílů uvedených v 

článku 3, může v souladu s článkem 66 

Vnitrostátní regulační orgán může v 

souladu s článkem 66 ukládat operátorům 

povinnost vyhovět oprávněným žádostem o 

přístup k určitým síťovým prvkům a 

přiřazeným zařízením a o jejich využívání 
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ukládat operátorům povinnost vyhovět 

oprávněným žádostem o přístup k určitým 

síťovým prvkům a přiřazeným zařízením a 

o jejich využívání v situacích, v nichž se 

vnitrostátní regulační orgán domnívá, že by 

odmítnutí přístupu nebo nepřiměřené 

smluvní podmínky a podmínky s 

podobným účinkem bránily vývoji 

udržitelného maloobchodního 

konkurenčního prostředí a byly by v 

rozporu se zájmy koncových uživatelů. 

v situacích, v nichž se vnitrostátní 

regulační orgán domnívá, že by odmítnutí 

přístupu nebo nepřiměřené smluvní 

podmínky a podmínky s podobným 

účinkem bránily vývoji udržitelného 

konkurenčního prostředí, nebo byly v 

rozporu se zájmy koncových uživatelů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Abychom zaručili zachování hospodářské soutěže na evropských trzích, potřebujeme zajistit 

efektivní přístup ke kabelovodům a stožárům operátorů s významnou tržní silou. 

 

Pozměňovací návrh   906 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pouze pokud vnitrostátní regulační orgán 

dojde k závěru, že povinnosti uložené v 

souladu s článkem 70 by samy o sobě 

nevedly k dosažení cílů uvedených v 

článku 3, může v souladu s článkem 66 

ukládat operátorům povinnost vyhovět 

oprávněným žádostem o přístup k určitým 

síťovým prvkům a přiřazeným zařízením a 

o jejich využívání v situacích, v nichž se 

vnitrostátní regulační orgán domnívá, že by 

odmítnutí přístupu nebo nepřiměřené 

smluvní podmínky a podmínky s 

podobným účinkem bránily vývoji 

udržitelného maloobchodního 

konkurenčního prostředí a byly by v 

rozporu se zájmy koncových uživatelů. 

Pouze pokud vnitrostátní regulační orgán 

dojde k závěru, že povinnosti uložené v 

souladu s článkem 3 směrnice 2014/61/EU 

by samy o sobě nevedly k dosažení cílů 

uvedených v článku 3, může v souladu s 

článkem 66 ukládat operátorům povinnost 

vyhovět oprávněným žádostem o přístup k 

určitým síťovým prvkům a přiřazeným 

zařízením a o jejich využívání v situacích, 

kdy to není na úkor inovačních novinek, 

jako jsou sítě s velmi vysokou kapacitou a 

softwarově definované sítě, a v nichž se 

vnitrostátní regulační orgán domnívá, že by 

odmítnutí přístupu nebo nepřiměřené 

smluvní podmínky a podmínky s 

podobným účinkem bránily vývoji 

udržitelného maloobchodního 

konkurenčního prostředí a byly by v 

rozporu se zájmy koncových uživatelů. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   907 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pouze pokud vnitrostátní regulační orgán 

dojde k závěru, že povinnosti uložené v 

souladu s článkem 70 by samy o sobě 

nevedly k dosažení cílů uvedených v 

článku 3, může v souladu s článkem 66 

ukládat operátorům povinnost vyhovět 

oprávněným žádostem o přístup k určitým 

síťovým prvkům a přiřazeným zařízením a 

o jejich využívání v situacích, v nichž se 

vnitrostátní regulační orgán domnívá, že by 

odmítnutí přístupu nebo nepřiměřené 

smluvní podmínky a podmínky s 

podobným účinkem bránily vývoji 

udržitelného maloobchodního 

konkurenčního prostředí a byly by v 

rozporu se zájmy koncových uživatelů. 

Vnitrostátní regulační orgán může v 

souladu s článkem 66 ukládat operátorům 

povinnost vyhovět oprávněným žádostem o 

přístup k určitým síťovým prvkům a 

přiřazeným zařízením a o jejich využívání 

v situacích, v nichž se vnitrostátní 

regulační orgán domnívá, že by odmítnutí 

přístupu nebo nepřiměřené smluvní 

podmínky a podmínky s podobným 

účinkem bránily vývoji udržitelného 

maloobchodního konkurenčního prostředí a 

byly by v rozporu se zájmy koncových 

uživatelů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   908 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pouze pokud vnitrostátní regulační orgán 

dojde k závěru, že povinnosti uložené v 

souladu s článkem 70 by samy o sobě 

nevedly k dosažení cílů uvedených v 

článku 3, může v souladu s článkem 66 

ukládat operátorům povinnost vyhovět 

oprávněným žádostem o přístup k určitým 

síťovým prvkům a přiřazeným zařízením a 

o jejich využívání v situacích, v nichž se 

vnitrostátní regulační orgán domnívá, že by 

Vnitrostátní regulační orgán může v 

souladu s článkem 66 ukládat operátorům 

povinnost vyhovět oprávněným žádostem o 

přístup k určitým síťovým prvkům a 

přiřazeným zařízením a o jejich využívání 

v situacích, v nichž se vnitrostátní 

regulační orgán domnívá, že by odmítnutí 

přístupu nebo nepřiměřené smluvní 

podmínky a podmínky s podobným 

účinkem bránily vývoji udržitelného 
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odmítnutí přístupu nebo nepřiměřené 

smluvní podmínky a podmínky s 

podobným účinkem bránily vývoji 

udržitelného maloobchodního 

konkurenčního prostředí a byly by v 

rozporu se zájmy koncových uživatelů. 

maloobchodního konkurenčního prostředí a 

byly by v rozporu se zájmy koncových 

uživatelů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   909 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pouze pokud vnitrostátní regulační orgán 

dojde k závěru, že povinnosti uložené v 

souladu s článkem 70 by samy o sobě 

nevedly k dosažení cílů uvedených v 

článku 3, může v souladu s článkem 66 

ukládat operátorům povinnost vyhovět 

oprávněným žádostem o přístup k určitým 

síťovým prvkům a přiřazeným zařízením a 

o jejich využívání v situacích, v nichž se 

vnitrostátní regulační orgán domnívá, že by 

odmítnutí přístupu nebo nepřiměřené 

smluvní podmínky a podmínky s 

podobným účinkem bránily vývoji 

udržitelného maloobchodního 

konkurenčního prostředí a byly by v 

rozporu se zájmy koncových uživatelů. 

Vnitrostátní regulační orgán může v 

souladu s článkem 66 ukládat operátorům 

povinnost vyhovět oprávněným žádostem o 

přístup k určitým síťovým prvkům a 

přiřazeným zařízením a o jejich využívání 

v situacích, v nichž se vnitrostátní 

regulační orgán domnívá, že by odmítnutí 

přístupu nebo nepřiměřené smluvní 

podmínky a podmínky s podobným 

účinkem bránily vývoji dlouhodobé a 

udržitelné hospodářské soutěže na 

relevantních trzích a byly by v rozporu se 

zájmy koncových uživatelů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Access to civil engineering is important to contribute to sustainable competition, however it 

should take into account the limited availability or physical constraints of granting such 

access, therefore the national regulatory authority shall look at the most efficient remedies 

and not necessarily prioritise one over the other. 

In addition, the sole focus on retail market is not appropriate and should be replaced by long 

term sustainable competition in the relevant markets. In accordance with rule 104 of the rules 

of procedure, this amendment is necessary for pressing reasons related to the internal logic of 

the text 
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Pozměňovací návrh   910 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pouze pokud vnitrostátní regulační orgán 

dojde k závěru, že povinnosti uložené v 

souladu s článkem 70 by samy o sobě 

nevedly k dosažení cílů uvedených v 

článku 3, může v souladu s článkem 66 

ukládat operátorům povinnost vyhovět 

oprávněným žádostem o přístup k určitým 

síťovým prvkům a přiřazeným zařízením a 

o jejich využívání v situacích, v nichž se 

vnitrostátní regulační orgán domnívá, že by 

odmítnutí přístupu nebo nepřiměřené 

smluvní podmínky a podmínky s 

podobným účinkem bránily vývoji 

udržitelného maloobchodního 

konkurenčního prostředí a byly by v 

rozporu se zájmy koncových uživatelů. 

Pouze pokud vnitrostátní regulační orgán 

dojde k závěru, že povinnosti uložené v 

souladu s článkem 70 by samy o sobě 

nevedly k dosažení cílů uvedených v 

článku 3, může v souladu s článkem 66 

ukládat operátorům povinnost vyhovět 

oprávněným žádostem o přístup k určitým 

síťovým prvkům a přiřazeným zařízením a 

o jejich využívání v situacích, v nichž se 

vnitrostátní regulační orgán domnívá, že by 

odmítnutí přístupu nebo nepřiměřené 

smluvní podmínky a podmínky s 

podobným účinkem bránily vývoji 

udržitelného maloobchodního a 

velkoobchodního konkurenčního prostředí 

a byly by v rozporu se zájmy koncových 

uživatelů. 

Or. de 

Odůvodnění 

Je nutné zajistit, aby se udržitelná hospodářská soutěž rozvíjela na všech úrovních, tj. včetně 

velkoobchodního trhu. 

 

Pozměňovací návrh   911 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pouze pokud vnitrostátní regulační orgán 

dojde k závěru, že povinnosti uložené v 

souladu s článkem 70 by samy o sobě 

nevedly k dosažení cílů uvedených v 

článku 3, může v souladu s článkem 66 

ukládat operátorům povinnost vyhovět 

oprávněným žádostem o přístup k určitým 

síťovým prvkům a přiřazeným zařízením a 

Pouze pokud vnitrostátní regulační orgán 

dojde k závěru, že by povinnosti uložené v 

souladu s článkem 70 neřešily problémy v 

oblasti hospodářské soutěže zjištěné na 

relevantním trhu, může v souladu s 

článkem 66 ukládat operátorům povinnost 

vyhovět oprávněným žádostem o přístup k 

určitým síťovým prvkům a přiřazeným 
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o jejich využívání v situacích, v nichž se 

vnitrostátní regulační orgán domnívá, že by 

odmítnutí přístupu nebo nepřiměřené 

smluvní podmínky a podmínky s 

podobným účinkem bránily vývoji 

udržitelného maloobchodního 

konkurenčního prostředí a byly by v 

rozporu se zájmy koncových uživatelů. 

zařízením a o jejich využívání v situacích, 

v nichž se vnitrostátní regulační orgán 

domnívá, že by odmítnutí přístupu nebo 

nepřiměřené smluvní podmínky a 

podmínky s podobným účinkem bránily 

vývoji udržitelného maloobchodního 

konkurenčního prostředí a byly by v 

rozporu se zájmy koncových uživatelů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   912 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Od operátorů se může mimo jiné 

požadovat: 
Vnitrostátní regulační orgány mohou 
mimo jiné ukládat: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   913 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Od operátorů se může mimo jiné 

požadovat: 

Od operátorů se může požadovat: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   914 

Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) poskytování přístupu třetím stranám 

k určitým síťovým prvkům nebo 

zařízením, podle případu, včetně 

zpřístupnění síťových prvků, které jsou 

buď neaktivní nebo fyzické, nebo aktivní 

nebo virtuálnízpřístupnění účastnického 

vedení; 

a) poskytování přístupu třetím stranám 

k určitým síťovým prvkům, které nejsou 

fyzické, včetně aktivních služeb; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   915 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) poskytování přístupu třetím stranám 

k určitým síťovým prvkům nebo 

zařízením, podle případu, včetně 

zpřístupnění síťových prvků, které jsou 

buď neaktivní nebo fyzické, nebo aktivní 

nebo virtuálnízpřístupnění účastnického 

vedení; 

a) poskytování přístupu třetím stranám 

k určitým síťovým prvkům, které nejsou 

fyzické, včetně aktivních služeb; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   916 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) poskytování přístupu třetím stranám 

k určitým síťovým prvkům nebo 

zařízením, podle případu, včetně 

zpřístupnění síťových prvků, které jsou 

buď neaktivní nebo fyzické, nebo aktivní 

nebo virtuálnízpřístupnění účastnického 

vedení; 

a) poskytování přístupu třetím stranám 

k určitým síťovým prvkům, které nejsou 

fyzické, včetně aktivních služeb; 

Or. en 
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Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit upřednostňování prostředků pasívního 

přístupu před prostředky aktivního přístupu. 

 

Pozměňovací návrh   917 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) poskytování přístupu třetím stranám 

k určitým síťovým prvkům nebo zařízením, 

podle případu, včetně zpřístupnění 

síťových prvků, které jsou buď neaktivní 

nebo fyzické, nebo aktivní nebo 

virtuálnízpřístupnění účastnického 

vedení; 

a) poskytování přístupu třetím stranám 

k určitým nefyzickým síťovým prvkům 

nebo zařízením, podle případu, včetně 

aktivních služeb, a to na základě 

transparentních a regulovaných 

sazebních podmínek, které umožňují 

alespoň napodobit sazby maloobchodních 

nabídek regulovaného operátora;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   918 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) poskytování přístupu třetím stranám 

k určitým síťovým prvkům nebo 

zařízením, podle případu, včetně 

zpřístupnění síťových prvků, které jsou 

buď neaktivní nebo fyzické, nebo aktivní 

nebo virtuálnízpřístupnění účastnického 

vedení; 

a) poskytování přístupu třetím stranám 

k jedné síťové vrstvě, která nejlépe řeší 

problém zjištěný na maloobchodní úrovni, 

podle případu, včetně zpřístupnění 

síťových prvků, které jsou buď neaktivní 

(nebo fyzické), nebo aktivní (nebo 

virtuální) zpřístupnění účastnického 

vedení; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   919 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) poskytování přístupu třetím 

stranám k určitým síťovým prvkům nebo 

zařízením, podle případu, včetně 

zpřístupnění síťových prvků, které jsou 

buď neaktivní nebo fyzické, nebo aktivní 

nebo virtuálnízpřístupnění účastnického 

vedení; 

a) povinnost přístupu k určitým 

prvkům celé fyzické sítě a souvisejícím 
zařízením a jejich využívání, včetně 

zpřístupnění účastnického kovového 

vedení nebo úseku účastnického kovového 

vedení a zpřístupnění optického vedení a 

optických koncových segmentů 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   920 

Michał Boni 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) poskytování přístupu třetím stranám 

k určitým síťovým prvkům nebo zařízením, 

podle případu, včetně zpřístupnění 

síťových prvků, které jsou buď neaktivní 

nebo fyzické, nebo aktivní nebo 

virtuálnízpřístupnění účastnického vedení; 

a) poskytování přístupu třetím stranám 

k určitým síťovým prvkům nebo zařízením, 

podle případu, včetně zpřístupnění 

jakýchkoli aktivních síťových prvků nebo 

virtuálního zpřístupnění účastnického 

vedení; 

Or. en 

Odůvodnění 

Bylo by dobré objasnit, že článek 71 se vztahuje pouze na aktivní síťové prvky, zatímco článek 

70 se zabývá regulací pasívní infrastruktury. 

 

Pozměňovací návrh   921 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) poskytování přístupu třetím stranám 

k určitým síťovým prvkům nebo zařízením, 

podle případu, včetně zpřístupnění 

síťových prvků, které jsou buď neaktivní 

nebo fyzické, nebo aktivní nebo 

virtuálnízpřístupnění účastnického vedení; 

a) poskytování přístupu třetím stranám 

k určitým síťovým prvkům nebo zařízením, 

podle případu, včetně zpřístupnění 

veškerých aktivních síťových prvků nebo 

virtuálního zpřístupnění účastnického 

vedení; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   922 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) poskytování přístupu třetím stranám 

k určitým síťovým prvkům nebo zařízením, 

podle případu, včetně zpřístupnění 

síťových prvků, které jsou buď neaktivní 

nebo fyzické, nebo aktivní nebo 

virtuálnízpřístupnění účastnického vedení; 

a) poskytování přístupu třetím stranám 

k určitým síťovým prvkům nebo zařízením, 

podle případu, včetně zpřístupnění 

aktivních síťových prvků nebo aktivního 

nebo virtuálního zpřístupnění 
účastnického vedení; 

Or. de 

Odůvodnění 

Za účelem podpory rozvoje sítí by při ukládání přístupových požadavků měl být upřednostněn 

přístup k pasivní infrastruktuře nebo inženýrským stavbám. Aktivní sdílené využívání síťových 

prvků by mělo být umožněno pouze tehdy, není-li tento přístup dostatečný k podpoře 

udržitelné hospodářské soutěže na maloobchodní a velkoobchodní úrovni v zájmu koncových 

zákazníků. 

 

Pozměňovací návrh   923 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) povinnost sdílet se třetími stranami 

určité síťové prvky, včetně sdíleného 
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přístupu k účastnickému kovovému 

vedení či úseku účastnického kovového 

vedení a sdíleného přístupu k optickému 

vedení a optickým koncovým segmentům, 

včetně multiplexní techniky dělení vlnové 

délky a obdobných řešení sdílení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   924 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) vyjednávání v dobré víře s podniky, 

které žádají o přístup; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   925 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) aby nebyl dodatečně zrušen již 

poskytnutý přístup k zařízením; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   926 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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 ca) poskytování určitých služeb za 

velkoobchodních podmínek za účelem 

jejich dalšího prodeje třetími stranami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   927 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) poskytování určitých služeb za 

velkoobchodních podmínek za účelem 

jejich dalšího prodeje třetími stranami; 

Or. en 

Odůvodnění 

Jedná se o nový bod b. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit upřednostňování 

prostředků pasívního přístupu před prostředky aktivního přístupu. 

 

Pozměňovací návrh   928 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) poskytování určitých služeb za 

velkoobchodních podmínek za účelem 

jejich dalšího prodeje třetími stranami; 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem těchto pozměňovacích návrhů je zajistit upřednostňování prostředků pasívního přístupu 

před prostředky aktivního přístupu. Hlavním důvodem je skutečnost, že aktivní produkty jsou 

sice důležité pro operátory z hlediska zvyšování investic, avšak nejsou platnou náhradou 

pasívního velkoobchodního přístupu u kovových ani optických sítí. 
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Pozměňovací návrh   929 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) poskytování určitých služeb za 

velkoobchodních podmínek za účelem 

jejich dalšího prodeje třetími stranami 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   930 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) poskytování otevřeného přístupu k 

technickým rozhraním, protokolům nebo 

k jiným klíčovým technologiím, které jsou 

nepostradatelné pro interoperabilitu 

služeb nebo služeb virtuálních sítí; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   931 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) poskytování otevřeného přístupu k 

technickým rozhraním, protokolům nebo k 

jiným klíčovým technologiím, které jsou 

nepostradatelné pro interoperabilitu služeb 

nebo služeb virtuálních sítí; 

d) poskytování otevřeného přístupu k 

technickým rozhraním, protokolům nebo k 

jiným klíčovým technologiím, které jsou 

nepostradatelné pro interoperabilitu služeb; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh   932 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) poskytování společného umístění 

nebo jiné formy sdílení přiřazených 

zařízení; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   933 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. f 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) poskytování určitých služeb 

potřebných k zajištění interoperability 

služeb mezi koncovými uživateli, včetně 

zařízení pro softwarově definované sítě 

nebo roamingu v mobilních sítích; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   934 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. f 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) poskytování určitých služeb 

potřebných k zajištění interoperability 

služeb mezi koncovými uživateli, včetně 

zařízení pro softwarově definované sítě 

f) poskytování určitých služeb 

potřebných k zajištění interoperability 

služeb mezi koncovými uživateli, včetně 
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nebo roamingu v mobilních sítích; zařízení pro roaming v mobilních sítích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   935 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. g 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) poskytování přístupu k systémům 

provozní podpory nebo podobným 

softwarovým systémům nezbytným k 

zajištění korektní hospodářské soutěže při 

poskytování služeb; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   936 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. h 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) propojování sítí nebo zařízení sítě; vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   937 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. i 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) poskytování přístupu k 

doplňkovým službám, například ke 

vypouští se 



AM\1122811CS.docx 61/177 PE602.952v01-00 

  CS 

službám určení totožnosti, místa nebo 

přítomnosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   938 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 1 – pododstavec 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vnitrostátní regulační orgány mohou tyto 

povinnosti ještě spojit s podmínkami 

týkajícími se spravedlnosti, přiměřenosti a 

včasnosti. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   939 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Vnitrostátní orgány během 

zvažování, zda je vhodné uložit některé 

možné zvláštní povinnosti určené v 

odstavci 1, a zejména během hodnocení, v 

souladu se zásadou proporcionality, zda a 

jak by tyto povinnosti měly být uloženy, 

analyzují, zda by jiné formy přístupu pro 

velkoobchodní vstupy buď na stejném 

nebo souvisejícím velkoobchodním trhu 

již byly dostatečné k řešení zjištěného 

problému na maloobchodní úrovni. Toto 

posouzení zahrnuje stávající nebo 

budoucí nabídky obchodního přístupu, 

regulovaný přístup podle článku 59 nebo 

stávající či zvažovaný regulovaný přístup 

k jiným velkoobchodním vstupům podle 

2. Zváží zejména tyto faktory: 
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tohoto článku. Zváží zejména tyto faktory: 

Or. en 

Odůvodnění 

Before intervening in wholesale markets, NRAs would have to demonstrate that their 

intervention corresponds to a retail problem. The focus on retail markets would lead to the 

automatic de-regulation of wholesale markets in many cases, and would ultimately lead to the 

monopolisation or ‘duopolisation’. In addition, retail competition of the kind where all retail 

providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the long run and 

only amounts to ‘fake-competition’and could lead to higher prices and less innovation and 

choice for end-users. 

The mere existence of a “prospective commercial access offer” should not be a sufficient 

basis upon which to require regulatory forbearance – if it were, then the absence of take-up 

could result in a de facto unregulated monopoly (see also BEREC opinion BoR (16) 213 (p. 

7)). 

 

Pozměňovací návrh   940 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – pododstavec 2 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Vnitrostátní orgány během 

zvažování, zda je vhodné uložit některé 

možné zvláštní povinnosti určené v 

odstavci 1, a zejména během hodnocení, v 

souladu se zásadou proporcionality, zda a 

jak by tyto povinnosti měly být uloženy, 

analyzují, zda by jiné formy přístupu pro 

velkoobchodní vstupy buď na stejném 

nebo souvisejícím velkoobchodním trhu 

již byly dostatečné k řešení zjištěného 

problému na maloobchodní úrovni. Toto 

posouzení zahrnuje stávající nebo 

budoucí nabídky obchodního přístupu, 

regulovaný přístup podle článku 59 nebo 

stávající či zvažovaný regulovaný přístup 

k jiným velkoobchodním vstupům podle 

tohoto článku. Zváží zejména tyto faktory: 

2. Vnitrostátní regulační orgány zváží 

zejména tyto faktory: 

Or. en 
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Odůvodnění 

Zaměření na maloobchodní trhy by v mnoha případech vedlo k automatické deregulaci 

velkoobchodních trhů. Požadavek regulační shovívavosti by neměl kromě toho vycházet z 

pouhé existence budoucích nabídek obchodního přístupu. 

 

Pozměňovací návrh   941 

Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Vnitrostátní orgány během 

zvažování, zda je vhodné uložit některé 

možné zvláštní povinnosti určené v 

odstavci 1, a zejména během hodnocení, v 

souladu se zásadou proporcionality, zda a 

jak by tyto povinnosti měly být uloženy, 

analyzují, zda by jiné formy přístupu pro 

velkoobchodní vstupy buď na stejném 

nebo souvisejícím velkoobchodním trhu 

již byly dostatečné k řešení zjištěného 

problému na maloobchodní úrovni. Toto 

posouzení zahrnuje stávající nebo 

budoucí nabídky obchodního přístupu, 

regulovaný přístup podle článku 59 nebo 

stávající či zvažovaný regulovaný přístup 

k jiným velkoobchodním vstupům podle 

tohoto článku. Zváží zejména tyto faktory: 

2. Vnitrostátní regulační orgány zváží 

zejména tyto faktory: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   942 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Vnitrostátní orgány během 

zvažování, zda je vhodné uložit některé 

možné zvláštní povinnosti určené v 

odstavci 1, a zejména během hodnocení, v 

souladu se zásadou proporcionality, zda a 

2. Vnitrostátní regulační orgány zváží 

zejména tyto faktory: 
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jak by tyto povinnosti měly být uloženy, 

analyzují, zda by jiné formy přístupu pro 

velkoobchodní vstupy buď na stejném 

nebo souvisejícím velkoobchodním trhu 

již byly dostatečné k řešení zjištěného 

problému na maloobchodní úrovni. Toto 

posouzení zahrnuje stávající nebo 

budoucí nabídky obchodního přístupu, 

regulovaný přístup podle článku 59 nebo 

stávající či zvažovaný regulovaný přístup 

k jiným velkoobchodním vstupům podle 

tohoto článku. Zváží zejména tyto faktory: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   943 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Vnitrostátní orgány během 

zvažování, zda je vhodné uložit některé 

možné zvláštní povinnosti určené v 

odstavci 1, a zejména během hodnocení, v 

souladu se zásadou proporcionality, zda a 

jak by tyto povinnosti měly být uloženy, 

analyzují, zda by jiné formy přístupu pro 

velkoobchodní vstupy buď na stejném 

nebo souvisejícím velkoobchodním trhu 

již byly dostatečné k řešení zjištěného 

problému na maloobchodní úrovni. Toto 

posouzení zahrnuje stávající nebo 

budoucí nabídky obchodního přístupu, 

regulovaný přístup podle článku 59 nebo 

stávající či zvažovaný regulovaný přístup 

k jiným velkoobchodním vstupům podle 

tohoto článku. Zváží zejména tyto faktory: 

2. Zváží zejména tyto faktory: a) 

technickou a ekonomickou 

životaschopnost využití nebo instalace 

konkurenčních zařízení s ohledem na 

tempo vývoje trhu s přihlédnutím k povaze 

a druhu dotyčného propojení nebo 

přístupu, včetně životaschopnosti dalších 

přístupových produktů poskytovaných na 

vyšší úrovni distribučního řetězce jako 

například přístup ke kabelovodům; 

b) technologický vývoj ovlivňující návrh a 

správu sítě; 

cb) proveditelnost poskytování 

navrhovaného přístupu s ohledem na 

dostupnou kapacitu; 

dc) počáteční investice majitele zařízení s 

přihlédnutím ke všem veřejným investicím 

a rizikům této investice; 

ed) potřebu dlouhodobé ochrany 

hospodářské soutěže se zvláštním 

zaměřením na ekonomicky účinnou 

hospodářskou soutěž v oblasti 

infrastruktury; 

fe) v případě potřeby veškerá příslušná 

práva duševního vlastnictví;  
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g) poskytování celoevropských služeb. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   944 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Vnitrostátní orgány během 

zvažování, zda je vhodné uložit některé 

možné zvláštní povinnosti určené v 

odstavci 1, a zejména během hodnocení, v 

souladu se zásadou proporcionality, zda a 

jak by tyto povinnosti měly být uloženy, 

analyzují, zda by jiné formy přístupu pro 

velkoobchodní vstupy buď na stejném 

nebo souvisejícím velkoobchodním trhu již 

byly dostatečné k řešení zjištěného 

problému na maloobchodní úrovni. Toto 

posouzení zahrnuje stávající nebo budoucí 

nabídky obchodního přístupu, regulovaný 

přístup podle článku 59 nebo stávající či 

zvažovaný regulovaný přístup k jiným 

velkoobchodním vstupům podle tohoto 

článku. Zváží zejména tyto faktory: 

2. Vnitrostátní orgány během 

zvažování, zda je vhodné uložit některé 

možné zvláštní povinnosti určené v 

odstavci 1, a zejména během hodnocení, v 

souladu se zásadou proporcionality, zda a 

jak by tyto povinnosti měly být uloženy, 

analyzují, zda by jiné formy přístupu pro 

velkoobchodní vstupy buď na stejném 

nebo souvisejícím velkoobchodním trhu již 

byly dostatečné k řešení zjištěného 

problému na maloobchodní úrovni. Toto 

posouzení zahrnuje stávající nebo budoucí 

nabídky obchodního přístupu, regulovaný 

přístup podle článku 59 nebo stávající či 

zvažovaný regulovaný přístup k jiným 

velkoobchodním vstupům podle tohoto 

článku, avšak v případě potřeby je 

upraveno tak, aby odráželo významné 

změny na trhu. Zváží zejména tyto 

faktory: 

Or. en 

Odůvodnění 

Tímto ustanovením by se mělo zajistit, aby posouzení odráželo významné změny na trhu. 

 

Pozměňovací návrh   945 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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2. Vnitrostátní orgány během 

zvažování, zda je vhodné uložit některé 

možné zvláštní povinnosti určené v 

odstavci 1, a zejména během hodnocení, v 

souladu se zásadou proporcionality, zda a 

jak by tyto povinnosti měly být uloženy, 

analyzují, zda by jiné formy přístupu pro 

velkoobchodní vstupy buď na stejném 

nebo souvisejícím velkoobchodním trhu již 

byly dostatečné k řešení zjištěného 

problému na maloobchodní úrovni. Toto 

posouzení zahrnuje stávající nebo budoucí 

nabídky obchodního přístupu, regulovaný 

přístup podle článku 59 nebo stávající či 

zvažovaný regulovaný přístup k jiným 

velkoobchodním vstupům podle tohoto 

článku. Zváží zejména tyto faktory: 

2. Vnitrostátní orgány během 

zvažování, zda je vhodné uložit některé 

možné zvláštní povinnosti určené v 

odstavci 1, a zejména během hodnocení, v 

souladu se zásadou proporcionality, zda a 

jak by tyto povinnosti měly být uloženy, 

analyzují, zda by jiné formy přístupu pro 

velkoobchodní vstupy buď na stejném 

nebo souvisejícím velkoobchodním trhu již 

byly dostatečné k řešení zjištěného 

problému na maloobchodní úrovni. Toto 

posouzení zahrnuje stávající nabídky 

obchodního přístupu, regulovaný přístup 

podle článku 59 nebo stávající regulovaný 

přístup k jiným velkoobchodním vstupům 

podle tohoto článku. Posouzení by mělo 

být možné kdykoli změnit s cílem 

přihlédnout k významným změnám na 

trhu. Zváží zejména tyto faktory: 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   946 

Michał Boni 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Vnitrostátní orgány během 

zvažování, zda je vhodné uložit některé 

možné zvláštní povinnosti určené v 

odstavci 1, a zejména během hodnocení, v 

souladu se zásadou proporcionality, zda a 

jak by tyto povinnosti měly být uloženy, 

analyzují, zda by jiné formy přístupu pro 

velkoobchodní vstupy buď na stejném 

nebo souvisejícím velkoobchodním trhu již 

byly dostatečné k řešení zjištěného 

problému na maloobchodní úrovni. Toto 

posouzení zahrnuje stávající nebo budoucí 

nabídky obchodního přístupu, regulovaný 

přístup podle článku 59 nebo stávající či 

zvažovaný regulovaný přístup k jiným 

velkoobchodním vstupům podle tohoto 

článku. Zváží zejména tyto faktory: 

2. Vnitrostátní orgány během 

zvažování, zda je vhodné uložit některé 

možné zvláštní povinnosti určené v 

odstavci 1, a zejména během hodnocení, v 

souladu se zásadou proporcionality, zda a 

jak by tyto povinnosti měly být uloženy, 

analyzují, zda by jiné formy přístupu pro 

velkoobchodní vstupy buď na stejném 

nebo souvisejícím velkoobchodním trhu již 

byly dostatečné k řešení zjištěného 

problému na maloobchodní úrovni. Toto 

posouzení zahrnuje stávající nabídky 

obchodního přístupu, regulovaný přístup 

podle článku 59 nebo stávající či 

regulovaný přístup k jiným 

velkoobchodním vstupům podle tohoto 

článku, avšak vždy je upraveno tak, aby 

odráželo významné změny na trhu. Zváží 
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zejména tyto faktory: 

Or. en 

Odůvodnění 

Article 71 provides that, in their assessment, NRAs should include existing or prospective 

commercial access offers and existing or contemplated regulated access. Including 

prospective offers and contemplated access however reduces predictability and legal 

certainty for providers of electronic communications services and networks. Consequently, 

only existing commercial access offers or regulated access should be taken into account. In 

addition, this provision should expressly provide that such assessment should at all times 

reflect significant market changes so as to avoid the situation that obligations that are no 

longer justified are maintained. 

 

Pozměňovací návrh   947 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Vnitrostátní orgány během 

zvažování, zda je vhodné uložit některé 

možné zvláštní povinnosti určené v 

odstavci 1, a zejména během hodnocení, v 

souladu se zásadou proporcionality, zda a 

jak by tyto povinnosti měly být uloženy, 

analyzují, zda by jiné formy přístupu pro 

velkoobchodní vstupy buď na stejném 

nebo souvisejícím velkoobchodním trhu již 

byly dostatečné k řešení zjištěného 

problému na maloobchodní úrovni. Toto 

posouzení zahrnuje stávající nebo budoucí 

nabídky obchodního přístupu, regulovaný 

přístup podle článku 59 nebo stávající či 

zvažovaný regulovaný přístup k jiným 

velkoobchodním vstupům podle tohoto 

článku. Zváží zejména tyto faktory: 

2. Vnitrostátní orgány během 

zvažování, zda je vhodné uložit některé 

možné zvláštní povinnosti určené v 

odstavci 1, a zejména během hodnocení, v 

souladu se zásadou proporcionality, zda a 

jak by tyto povinnosti měly být uloženy, 

analyzují, zda by jiné formy přístupu pro 

velkoobchodní vstupy buď na stejném 

nebo souvisejícím velkoobchodním trhu již 

byly dostatečné k řešení zjištěného 

problému na příslušných trzích. Toto 

posouzení zahrnuje stávající nebo budoucí 

nabídky obchodního přístupu, regulovaný 

přístup podle článku 59 nebo stávající či 

zvažovaný regulovaný přístup k jiným 

velkoobchodním vstupům podle tohoto 

článku. Zváží zejména tyto faktory: 

Or. en 

Odůvodnění 

Na jeden větší velkoobchodní trh často navazuje několik maloobchodních trhů, které se 

mohou vyvíjet v mnoha ohledech rychleji, zatímco na příslušném velkoobchodním trhu 

zůstanou vstupní překážky. Proto není vhodné se zaměřovat pouze na maloobchodní trh, ale 

spíše na dlouhodobou udržitelnou hospodářskou soutěž na příslušných trzích. V souladu s 
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článkem 104 jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů, které 

souvisí s vnitřní logikou textu. 

 

Pozměňovací návrh   948 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) technickou a ekonomickou 

životaschopnost využití nebo instalace 

konkurenčních zařízení s ohledem na 

tempo vývoje trhu s přihlédnutím k povaze 

a druhu dotyčného propojení nebo 

přístupu, včetně životaschopnosti dalších 

přístupových produktů poskytovaných na 

vyšší úrovni distribučního řetězce, jako 

například přístup ke kabelovodům; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   949 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) očekávaný technologický vývoj 

ovlivňující návrh a správu sítě; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   950 

Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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b) očekávaný technologický vývoj 

ovlivňující návrh a správu sítě; 

b) technologický vývoj ovlivňující 

návrh a správu sítě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   951 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) očekávaný technologický vývoj 

ovlivňující návrh a správu sítě; 

b)  technologický vývoj ovlivňující 

návrh a správu sítě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   952 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) potřebu zajistit technologickou 

neutralitu, která zájemcům o přístup 

umožní koncipovat a spravovat svou 

vlastní síť 

Or. en 

Odůvodnění 

Aniž by bylo dotčeno právo operátorů s významnou tržní silou svobodně budovat architekturu 

své vlastní sítě, regulační orgány by měly zajistit, aby přijaté nápravné postředky byly 

progresivní a poskytovaly pobídky k vytváření otevřené a flexibilní síťové architektury, která 

by umožnila přijímání nápravných prostředků, které budou méně zatěžující a složité. 

 

Pozměňovací návrh   953 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 
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Čl. 71 – odst. 2 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) proveditelnost poskytování 

navrhovaného přístupu, s ohledem na 

dostupnou kapacitu; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   954 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) počáteční investice majitele 

zařízení s přihlédnutím ke všem veřejným 

investicím a rizikům této investice, se 

zvláštním ohledem na investice do sítí s 

velmi vysokou kapacitou a míru rizika 

spojenou s těmito sítěmi; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   955 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) počáteční investice majitele 

zařízení s přihlédnutím ke všem veřejným 

investicím a rizikům této investice, se 

zvláštním ohledem na investice do sítí s 

velmi vysokou kapacitou a míru rizika 

spojenou s těmito sítěmi; 

d) počáteční investice majitele 

zařízení s přihlédnutím ke všem veřejným 

investicím a rizikům této investice; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   956 

Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) počáteční investice majitele 

zařízení s přihlédnutím ke všem veřejným 

investicím a rizikům této investice, se 

zvláštním ohledem na investice do sítí s 

velmi vysokou kapacitou a míru rizika 

spojenou s těmito sítěmi; 

d) počáteční investice majitele 

zařízení s přihlédnutím ke všem veřejným 

investicím a rizikům této investice; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   957 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) počáteční investice majitele 

zařízení s přihlédnutím ke všem veřejným 

investicím a rizikům této investice, se 

zvláštním ohledem na investice do sítí s 

velmi vysokou kapacitou a míru rizika 

spojenou s těmito sítěmi; 

d) počáteční investice majitele 

zařízení s přihlédnutím ke všem veřejným 

investicím a rizikům této investice; 

Or. en 

Odůvodnění 

Nezbytné k zabránění tomu, aby se virtuální produkty považovaly za náhradu (a nikoli 

doplněk) produktů pasívního přístupu. 

 

Pozměňovací návrh   958 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – písm. d 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) počáteční investice majitele 

zařízení s přihlédnutím ke všem veřejným 

investicím a rizikům této investice, se 

zvláštním ohledem na investice do sítí s 

velmi vysokou kapacitou a míru rizika 

spojenou s těmito sítěmi; 

d) počáteční investice majitele 

zařízení s přihlédnutím ke všem veřejným 

investicím a rizikům této investice, se 

zvláštním ohledem na investice; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   959 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) potřebu dlouhodobé ochrany 

hospodářské soutěže se zvláštním 

zaměřením na ekonomicky účinnou 

hospodářskou soutěž v oblasti 

infrastruktury a na udržitelnou 

hospodářskou soutěž založenou na 

společných investicích do sítí; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   960 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) potřebu dlouhodobé ochrany 

hospodářské soutěže se zvláštním 

zaměřením na ekonomicky účinnou 

hospodářskou soutěž v oblasti 

infrastruktury a na udržitelnou 

hospodářskou soutěž založenou na 

společných investicích do sítí; 

e) potřebu dlouhodobé ochrany 

hospodářské soutěže se zvláštním 

zaměřením na ekonomicky účinnou 

hospodářskou soutěž v oblasti 

infrastruktury a na udržitelnou 

hospodářskou soutěž, jako jsou soutěže 

založené na společných investicích do sítí 

a jiné inovativní obchodní podnikatelské 

modely; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh   961 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) potřebu dlouhodobé ochrany 

hospodářské soutěže se zvláštním 

zaměřením na ekonomicky účinnou 

hospodářskou soutěž v oblasti 

infrastruktury a na udržitelnou 

hospodářskou soutěž založenou na 

společných investicích do sítí; 

e) potřebu dlouhodobé ochrany 

hospodářské soutěže se zvláštním 

zaměřením na ekonomicky účinnou 

hospodářskou soutěž v oblasti 

infrastruktury a na udržitelnou 

hospodářskou soutěž založenou na 

inovativních obchodních podnikatelských 

modelech, jako jsou mj. společné investice 
do sítí; 

Or. en 

Odůvodnění 

Bod odůvodnění 166 uvádí, že je v zájmu větší regulační flexibility nezbytné zohlednit nové 

dobrovolné dohody uzavřené mezi operátory. Společné investice jsou jedním, avšak nikoli 

jediným příkladem. 

 

Pozměňovací návrh   962 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) potřebu dlouhodobé ochrany 

hospodářské soutěže se zvláštním 

zaměřením na ekonomicky účinnou 

hospodářskou soutěž v oblasti 

infrastruktury a na udržitelnou 

hospodářskou soutěž založenou na 

společných investicích do sítí; 

e) potřebu dlouhodobé ochrany 

hospodářské soutěže se zvláštním 

zaměřením na ekonomicky účinnou 

hospodářskou soutěž v oblasti 

infrastruktury; 

Or. en 
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Odůvodnění 

Nezbytné, jelikož některé režimy společných investic by na trhu mohly vést k výsledkům, které 

by byly neefektivní z hlediska hospodářské soutěže. 

 

Pozměňovací návrh   963 

Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) potřebu dlouhodobé ochrany 

hospodářské soutěže se zvláštním 

zaměřením na ekonomicky účinnou 

hospodářskou soutěž v oblasti 

infrastruktury a na udržitelnou 

hospodářskou soutěž založenou na 

společných investicích do sítí; 

e) potřebu dlouhodobé ochrany 

hospodářské soutěže se zvláštním 

zaměřením na ekonomicky účinnou 

hospodářskou soutěž v oblasti 

infrastruktury; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   964 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) potřebu dlouhodobé ochrany 

hospodářské soutěže se zvláštním 

zaměřením na ekonomicky účinnou 

hospodářskou soutěž v oblasti 

infrastruktury a na udržitelnou 

hospodářskou soutěž založenou na 

společných investicích do sítí; 

e) potřebu dlouhodobé ochrany 

hospodářské soutěže se zvláštním 

zaměřením na ekonomicky účinnou 

hospodářskou soutěž v oblasti 

infrastruktury; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   965 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 
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Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) potřebu dlouhodobé ochrany 

hospodářské soutěže se zvláštním 

zaměřením na ekonomicky účinnou 

hospodářskou soutěž v oblasti 

infrastruktury a na udržitelnou 

hospodářskou soutěž založenou na 

společných investicích do sítí; 

e) potřebu dlouhodobé ochrany 

hospodářské soutěže se zvláštním 

zaměřením na ekonomicky účinnou 

hospodářskou soutěž v oblasti 

infrastruktury; 

Or. en 

Odůvodnění 

Concerning, co-investment schemes: some of them have the potential to create ineffectively 

competitive market outcomes. The Commission’s proposal includes criteria in Annex IV as 

well as conditions against which co-investment offers should be judged (compliance with 

which would entitle the co-investment to effectively benefit from a regulatory holiday). 

However, these do not provide sufficient competition protections to warrant a relaxation of 

SMP regulation. It is also worth bearing in mind that co-investments by their nature can lead 

to coordinated behaviour, which in turn could produce uncompetitive outcomes. Ultimately, 

the resulting reduction in competition could lead to higher prices and less innovation and 

choice for end-users. In its opinion BoR (16) 213 (p. 7), BEREC recognises “[T]he risk is that 

in seeking to incentivise investment through regulatory forbearance, the Commission’s 

proposals could undermine competition, which in turn would impact on the virtuous cycle of 

competition- and demand driven investment. The Commission’s proposals would therefore 

undermine their own ultimate goal of increasing high-speed connectivity.” 

 

Pozměňovací návrh   966 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) potřebu dlouhodobé ochrany 

hospodářské soutěže se zvláštním 

zaměřením na ekonomicky účinnou 

hospodářskou soutěž v oblasti 

infrastruktury a na udržitelnou 

hospodářskou soutěž založenou na 

společných investicích do sítí; 

e) potřebu dlouhodobé ochrany 

hospodářské soutěže se zvláštním 

zaměřením na ekonomicky účinnou 

hospodářskou soutěž v oblasti 

infrastruktury; 

Or. en 
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Odůvodnění 

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

důvodů, které souvisí s vnitřní logikou textu. 

 

Pozměňovací návrh   967 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – písm. f 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) v případě potřeby veškerá 

příslušná práva duševního vlastnictví; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   968 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – písm. g 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) poskytování celoevropských služeb. vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   969 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – písm. g a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ga) existence velkého výběru nabídek 

a poskytovatelů pevného i mobilního 

připojení pro každého spotřebitele v 
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Evropě, bez ohledu na jeho místo pobytu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   970 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 – písm. g b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 gb) vytváření demokratické společnosti 

v digitální éře umožňující bezplatný 

přístup k informacím a svobodu projevu 

pro všechny evropské občany; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   971 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Vnitrostátní regulační orgány by 

měly přihlížet k dlouhodobým zájmům 

koncových uživatelů, a klást proto větší 

důraz na to, aby bylo všem operátorům 

umožněno investovat do sítí. Regulace by 

neměla být na úkor inovativního vývoje, 

zejména sítí s velmi vysokou kapacitou, 

softwarově definovaných sítí a 

virtualizace síťových funkcí. K zachování 

regulace přístupu prováděné přiměřeným 

a vyváženým způsobem, tj. v rámci jedné 

síťové vrsty, by mělo dojít pouze tehdy, je-

li to nezbytné z hlediska ochrany 

hospodářské souteže a neexistují-li žádné 

jiné možnosti přístupu, včetně přístupu 

založeného na obchodní dohodě. 

Regulovaný přístup na větším počtu 

síťových vrstev vede ke zbytečné složitosti 



PE602.952v01-00 78/177 AM\1122811CS.docx 

CS 

z hlediska souladu regulovaných 

velkoobchodních produktů v rámci 

různých síťových vrstev a nepřiměřeně 

omezuje flexibilitu a obchodní svobodu na 

dynamickém telekomunikačním trhu. 

Omezením přístupu k jedné síťové vrstvě, 

která nejlépe řeší problém zjištěný na 

maoobchodní úrovni, se výrazně omezí 

náklady na regulaci a možnost regulační 

manipulace ze strany účastníků trhu, což 

povede k efetivnějším a přiměřenějším 

výsledkům. Vnitrostátní regulační orgány 

by proto měly zvážit, zda k posuzování 

vnitrostátních či místních okolností je 

vhodnější aktivní či pasivní přístup. 

Vzhledem k tomu, že zpřístupnění má 

negativní vliv na investice do sítí, neboť 

umožňuje s průměrnými náklady výhodně 

získat zákazníky, kteří přinášejí největší 

zisky, by již nemělo být povinné poskytovat 

přístup, který nabourává investiční 

modely založené na diferenciaci produktů 

a cen. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   972 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 71 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pokud se operátorovi ukládá v 

souladu s ustanovením tohoto článku 

povinnost poskytovat přístup, mohou 
vnitrostátní regulační orgány stanovit 

technické a provozní podmínky, které 

musí poskytovatel přístupu nebo příjemci 

takového přístupu splnit tam, kde je to 

nezbytné pro zajištění běžného provozu 

sítě. Povinnosti splňovat určité normy 

nebo specifikace musí být v souladu s 

normami a specifikacemi stanovenými v 

souladu s článkem 39. 

3. Tímto není dotčena možnost, aby 

vnitrostátní regulační orgány uložily 

každou z těchto povinností operátorovi v 

souladu s článkem 72. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh   973 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Čl. 72 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případech, kdy z analýzy trhu vyplývá, 

že v důsledku nedostatku účinné 

hospodářské soutěže by mohl dotyčný 

operátor udržovat ceny na neúměrně 

vysoké úrovni nebo stlačovat ceny v 

neprospěch koncových uživatelů, může 
vnitrostátní regulační orgán v souladu s 

článkem 66 uložit povinnosti týkající se 

úhrady nákladů a regulace cen, včetně 

nákladové orientace cen a povinnosti 

týkající se systémů nákladového 

účetnictví, za poskytování určitých druhů 

propojení nebo přístupu. 

V případech, kdy z analýzy trhu vyplývá 

nedostatek účinné hospodářské soutěže, 

může vnitrostátní regulační orgán v 

souladu s článkem 66 uložit povinnosti 

týkající se úhrady nákladů a regulace cen, 

včetně povinnosti týkající se systémů 

nákladového účetnictví, za poskytování 

určitých druhů propojení nebo přístupu. 

Vnitrostátní regulační orgán může uložit 

pouze takovou regulaci cen, která zajistí 

spravedlivé a rozumné ceny a nebude mít 

negativní dopad na investice. Pokud se 

regulace cen uplatní, musí splňovat 

všechny tyto podmínky: 

a) regulace cen zajistí návratnost 

veškerých investic spojených s 

vybudováním nových sítí a plně zohlední 

rizika, která z těchto investic vyplývají; 

b) regulace cen nepovede k situaci, kdy 

investující operátor se dostane do 

znevýhodněného postavení ve srovnání s 

operátory, kteří neinvestují, ani k situaci, 

za které by se investice v prvé řadě 

neuskutečnila; 

c) regulace cen zabrání zbytečně velkému 

ziskovému rozpětí pro zájemce o přístup v 

neprospěch investujícího operátora a 

řádně zohlední rozdíly, pokud jde o rizika 

postoupená jednotlivými zájmeci o 

přístup. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   974 

Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 
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Čl. 72 – odst. 1 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při určování toho, zda by byly vhodné 

povinnosti regulace cen, či nikoli, 

vnitrostátní regulační orgány zohledňují 

dlouhodobé zájmy koncových uživatelů 

související se zaváděním a využíváním sítí 

příští generace, a především sítí s velmi 

vysokou kapacitou. Zejména za účelem 

podpory investic operátora, a to i do sítí 

nové generace, přihlédnou vnitrostátní 

regulační orgány k investicím provedeným 

operátorem. Pokud vnitrostátní regulační 

orgány považují za vhodnou regulaci cen, 

umožní operátorovi přiměřenou návratnost 

odpovídajícího použitého kapitálu s 

přihlédnutím ke všem rizikům specificky 

spojeným s investičním projektem nových 

sítí. 

Za účelem podpory investic operátora, a to 

i do sítí nové generace, přihlédnou 

vnitrostátní regulační orgány k investicím 

provedeným operátorem. Pokud 

vnitrostátní regulační orgány považují za 

vhodnou regulaci cen, umožní operátorovi 

přiměřenou návratnost odpovídajícího 

použitého kapitálu s přihlédnutím ke všem 

rizikům specificky spojeným s investičním 

projektem nových sítí. 

Or. en 

Odůvodnění 

Zásady nákladové orientace a ekonomické replikovatelnosti by vnitrostátním regulačním 

orgánům měly umožnit, aby zaručily nízké ceny pro spotřebitele. 

 

Pozměňovací návrh   975 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh směrnice 

Čl. 72 – odst. 1 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při určování toho, zda by byly vhodné 

povinnosti regulace cen, či nikoli, 

vnitrostátní regulační orgány zohledňují 

dlouhodobé zájmy koncových uživatelů 

související se zaváděním a využíváním sítí 

příští generace, a především sítí s velmi 

vysokou kapacitou. Zejména za účelem 

podpory investic operátora, a to i do sítí 

nové generace, přihlédnou vnitrostátní 

regulační orgány k investicím provedeným 

operátorem. Pokud vnitrostátní regulační 

orgány považují za vhodnou regulaci cen, 

Za účelem podpory investic operátora, a to 

i do sítí nové generace, přihlédnou 

vnitrostátní regulační orgány k investicím 

provedeným operátorem. Pokud 

vnitrostátní regulační orgány považují za 

vhodnou regulaci cen, umožní operátorovi 

přiměřenou návratnost odpovídajícího 

použitého kapitálu s přihlédnutím ke všem 

rizikům specificky spojeným s investičním 

projektem nových sítí. 
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umožní operátorovi přiměřenou návratnost 

odpovídajícího použitého kapitálu s 

přihlédnutím ke všem rizikům specificky 

spojeným s investičním projektem nových 

sítí. 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zabránit tomu, aby došlo k odstranění nákladové 

orientace či k jejímu nahrazení posouzením ekonomické replikovatelnosti, neboť toto 

posouzení nenahrazuje regulaci cen. 

 

Pozměňovací návrh   976 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 72 – odst. 1 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při určování toho, zda by byly vhodné 

povinnosti regulace cen, či nikoli, 

vnitrostátní regulační orgány zohledňují 

dlouhodobé zájmy koncových uživatelů 

související se zaváděním a využíváním sítí 

příští generace, a především sítí s velmi 

vysokou kapacitou. Zejména za účelem 

podpory investic operátora, a to i do sítí 

nové generace, přihlédnou vnitrostátní 

regulační orgány k investicím provedeným 

operátorem. Pokud vnitrostátní regulační 

orgány považují za vhodnou regulaci cen, 

umožní operátorovi přiměřenou návratnost 

odpovídajícího použitého kapitálu s 

přihlédnutím ke všem rizikům specificky 

spojeným s investičním projektem nových 

sítí. 

Za účelem podpory investic operátora, a to 

i do sítí nové generace, přihlédnou 

vnitrostátní regulační orgány k investicím 

provedeným operátorem. Pokud 

vnitrostátní regulační orgány považují za 

vhodnou regulaci cen, umožní operátorovi 

přiměřenou návratnost odpovídajícího 

použitého kapitálu s přihlédnutím ke všem 

rizikům specificky spojeným s investičním 

projektem nových sítí. 

Or. en 

Odůvodnění 

Regulace cen je zásadním prvkem regulace přístupu a neměla by ji podmiňovat žádná další 

kritéria. 
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Pozměňovací návrh   977 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 72 – odst. 1 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při určování toho, zda by byly vhodné 

povinnosti regulace cen, či nikoli, 

vnitrostátní regulační orgány zohledňují 

dlouhodobé zájmy koncových uživatelů 

související se zaváděním a využíváním sítí 

příští generace, a především sítí s velmi 

vysokou kapacitou. Zejména za účelem 

podpory investic operátora, a to i do sítí 

nové generace, přihlédnou vnitrostátní 

regulační orgány k investicím provedeným 

operátorem. Pokud vnitrostátní regulační 

orgány považují za vhodnou regulaci cen, 

umožní operátorovi přiměřenou 

návratnost odpovídajícího použitého 

kapitálu s přihlédnutím ke všem rizikům 

specificky spojeným s investičním 

projektem nových sítí. 

Při určování toho, zda by byly vhodné 

povinnosti regulace cen, či nikoli, 

vnitrostátní regulační orgány zohledňují 

dlouhodobé zájmy koncových uživatelů 

související se zaváděním a využíváním sítí 

příští generace, a především sítí s velmi 

vysokou kapacitou. Zejména za účelem 

podpory investic operátora, a to i do sítí 

nové generace, přihlédnou vnitrostátní 

regulační orgány k investicím provedeným 

operátorem. 

Or. en 

Odůvodnění 

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

důvodů, které souvisí s vnitřní logikou textu. 

 

Pozměňovací návrh   978 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Čl. 72 – odst. 1 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při určování toho, zda by byly vhodné 

povinnosti regulace cen, či nikoli, 

vnitrostátní regulační orgány zohledňují 

dlouhodobé zájmy koncových uživatelů 

související se zaváděním a využíváním sítí 

příští generace, a především sítí s velmi 

Při určování toho, zda by byly vhodné 

povinnosti regulace cen, či nikoli, 

vnitrostátní regulační orgány zohledňují 

dlouhodobé zájmy koncových uživatelů 

související s investicemi do sítí nové 

generace, jejich zaváděním a využíváním. 
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vysokou kapacitou. Zejména za účelem 

podpory investic operátora, a to i do sítí 

nové generace, přihlédnou vnitrostátní 

regulační orgány k investicím provedeným 

operátorem. Pokud vnitrostátní regulační 

orgány považují za vhodnou regulaci cen, 

umožní operátorovi přiměřenou návratnost 

odpovídajícího použitého kapitálu s 

přihlédnutím ke všem rizikům specificky 

spojeným s investičním projektem nových 

sítí. 

Zejména za účelem podpory investic 

operátora, a to i do sítí nové generace, 

přihlédnou vnitrostátní regulační orgány k 

investicím provedeným operátorem. Pokud 

vnitrostátní regulační orgány považují za 

vhodnou regulaci cen, umožní operátorovi 

přiměřenou návratnost odpovídajícího 

použitého kapitálu s přihlédnutím ke všem 

rizikům specificky spojeným s investičním 

projektem nových sítí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   979 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 72 – odst. 1 – pododstavec 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vnitrostátní regulační orgány neukládají 

ani nezachovávají povinnosti podle tohoto 

článku, pokud určí, že existuje 

prokazatelné omezení maloobchodních 

cen a že případné povinnosti uložené v 

souladu s články 67 až 71, zejména včetně 

případného testu ekonomické 

replikovatelnosti uloženého v souladu s 

článkem 68, zajišťují účinný a 

nediskriminační přístup. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

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

důvodů, které souvisí s vnitřní logikou textu. 

 

Pozměňovací návrh   980 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 72 – odst. 1 – pododstavec 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vnitrostátní regulační orgány neukládají 

ani nezachovávají povinnosti podle tohoto 

článku, pokud určí, že existuje 

prokazatelné omezení maloobchodních 

cen a že případné povinnosti uložené v 

souladu s články 67 až 71, zejména včetně 

případného testu ekonomické 

replikovatelnosti uloženého v souladu s 

článkem 68, zajišťují účinný a 

nediskriminační přístup. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Current provisions for co-investment practices do not allow non-profit or local ISPs to 

participate in the investments, restricting this opportunity only to larger and incumbent 

actors. Although Community Networks (CN) and local actors have proven succesful in 

connecting underprivileged communities both in urban and rural areas, it would be only 

normal to considered them equal members of the telecoms ecosystem, thus giving them fair 

and equal access to co-investment opportunities. 

Moreover, co-investment in a certain area must be considered as an oligopoly of a few 

powerful actors that work as a cartel. 

This is thus not acceptable to reduce the obligations. Furthermore, the access to co-

investment agreement shall be affordable for small operators. 

 

Pozměňovací návrh   981 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh směrnice 

Čl. 72 – odst. 1 – pododstavec 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vnitrostátní regulační orgány neukládají 

ani nezachovávají povinnosti podle tohoto 

článku, pokud určí, že existuje 

prokazatelné omezení maloobchodních 

cen a že případné povinnosti uložené v 

souladu s články 67 až 71, zejména včetně 

případného testu ekonomické 

replikovatelnosti uloženého v souladu s 

článkem 68, zajišťují účinný a 

nediskriminační přístup. 

vypouští se 
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Or. en 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zabránit tomu, aby došlo k odstranění nákladové 

orientace či k jejímu nahrazení posouzením ekonomické replikovatelnosti, neboť toto 

posouzení nenahrazuje regulaci cen. 

 

Pozměňovací návrh   982 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Čl. 72 – odst. 1 – pododstavec 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vnitrostátní regulační orgány neukládají 

ani nezachovávají povinnosti podle tohoto 

článku, pokud určí, že existuje 

prokazatelné omezení maloobchodních cen 

a že případné povinnosti uložené v souladu 

s články 67 až 71, zejména včetně 

případného testu ekonomické 

replikovatelnosti uloženého v souladu s 

článkem 68, zajišťují účinný a 

nediskriminační přístup. 

Vnitrostátní regulační orgány neukládají 

ani nezachovávají povinnosti podle tohoto 

článku v případě nových síťových prvků, 

jestliže zavedení sítě zvýší dostupnost sítí s 

velmi vysokou kapacitou, nebo pokud určí, 

že existuje prokazatelné omezení 

maloobchodních cen a že případné 

povinnosti uložené v souladu s články 67 

až 71, zejména včetně případného testu 

ekonomické replikovatelnosti uloženého v 

souladu s článkem 68, zajišťují účinný 

nediskriminační přístup. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   983 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Čl. 72 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pokud má operátor povinnost 

nákladově orientovat své ceny, spočívá 

důkazní břemeno toho, že ceny odrážejí 

skutečné náklady, včetně přiměřené míry 

návratnosti investic, na dotyčném 

operátorovi. Za účelem výpočtu nákladů 

na účinné poskytování služeb mohou 

vnitrostátní regulační orgány použít 

metody nákladového účetnictví, které 

vypouští se 
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nejsou závislé na metodách používaných 

podnikem. Vnitrostátní regulační orgány 

mohou od operátora požadovat, aby 

poskytl úplné odůvodnění svých cen, a 

popřípadě mohou požadovat úpravu cen. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   984 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Článek 72 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 72a  

 Jiné povinnosti související s přístupem 

 1. Vnitrostátní regulační orgán 

 může v souladu s ustanoveními článku 66 

uložit povinnost: 

 a) poskytování přístupu třetím stranám k 

určitým síťovým prvkům a službám; 

 b) poskytování určitých služeb za 

velkoobchodních podmínek za účelem 

jejich dalšího prodeje třetími stranami; 

 c) vyjednávání v dobré víře s podniky, 

které žádají o přístup; 

 d) nerušení již poskytnutého přístupu k 

zařízením; 

 ee) poskytování otevřeného přístupu k 

technickým rozhraním, protokolům nebo 

k jiným klíčovým technologiím, které jsou 

nepostradatelné pro interoperabilitu 

služeb nebo služeb virtuálních sítí; 

 ff) poskytování společného umístění nebo 

jiné formy sdílení přiřazených zařízení; 

 gg) poskytování určitých služeb 

potřebných k zajištění interoperability 

služeb mezi koncovými uživateli, včetně 

zařízení pro softwarově definované sítě 

nebo roamingu v mobilních sítích; 

 hh) poskytování přístupu k systémům 
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provozní podpory nebo podobným 

softwarovým systémům nezbytným k 

zajištění korektní hospodářské soutěže při 

poskytování služeb; 

 i) propojování sítí nebo zařízení sítě; 

 j) poskytování přístupu k doplňkovým 

službám, například ke službám určení 

totožnosti, místa nebo přítomnosti. 

 Vnitrostátní regulační orgány mohou tyto 

povinnosti ještě spojit s podmínkami 

týkajícími se spravedlnosti, přiměřenosti a 

včasnosti. 

 2. Zváží zejména tyto faktory: 

 a) technickou a ekonomickou 

životaschopnost využití nebo instalace 

konkurenčních zařízení s ohledem na 

tempo vývoje trhu s přihlédnutím k povaze 

a druhu dotyčného propojení nebo 

přístupu, včetně životaschopnosti dalších 

přístupových produktů poskytovaných na 

vyšší úrovni distribučního řetězce, jako 

například přístup ke kabelovodům; 

 b) technologický vývoj ovlivňující návrh a 

správu sítě; 

 cb) proveditelnost poskytování 

navrhovaného přístupu s ohledem na 

dostupnou kapacitu; 

 dc) počáteční investice majitele zařízení s 

přihlédnutím ke všem veřejným investicím 

a rizikům této investice; 

 ed) potřebu dlouhodobé ochrany 

hospodářské soutěže se zvláštním 

zaměřením na ekonomicky účinnou 

hospodářskou soutěž v oblasti 

infrastruktury; 

 fe) v případě potřeby veškerá příslušná 

práva duševního vlastnictví;  

 g) poskytování celoevropských služeb. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   985 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 
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Návrh směrnice 

Článek 73 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[...] vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   986 

Edouard Martin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 73 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud vnitrostátní regulační orgán ukládá 

operátorům, kteří jsou na trhu pro 

ukončení velkoobchodního hlasového 

volání označeni jako operátor s 

významnou tržní silou, povinnosti týkající 

se úhrady nákladů a regulace cen, stanoví 

maximální symetrické sazby za ukončení 

volání na základě nákladů, jež vznikly 

efektivnímu operátorovi. Ocenění 

efektivních nákladů vychází z hodnot 

běžných nákladů. Metodika účtování 

nákladů pro výpočet efektivních nákladů 

vychází z modelování založeného na 

přístupu zdola nahoru s použitím 

dlouhodobých s provozem souvisejících 

mezních nákladů na poskytování služby 

ukončení velkoobchodního hlasového 

volání třetím stranám. 

Pokud vnitrostátní regulační orgán 

ukládá povinnosti týkající se úhrady 

nákladů a regulace cen na trhu, stanoví 

maximální symetrické sazby za ukončení 

volání na základě nákladů, jež vznikly 

efektivnímu operátorovi. Ocenění 

efektivních nákladů vychází z hodnot 

běžných nákladů. Metodika účtování 

nákladů pro výpočet efektivních nákladů 

vychází z modelování založeného na 

přístupu zdola nahoru s použitím 

dlouhodobých s provozem souvisejících 

mezních nákladů na poskytování služby 

ukončení velkoobchodního hlasového 

volání třetím stranám. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   987 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh směrnice 

Čl. 73 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise po konzultaci se sdružením vypouští se 
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BEREC přijme do [date] akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 109 

týkající se jednotné maximální sazby za 

ukončení volání, kterou mají vnitrostátní 

regulační orgány uložit podnikům 

označeným jako podnik s významnou tržní 

silou na trzích s ukončením hlasového 

volání v pevné, respektive mobilní síti v 

Unii. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   988 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh směrnice 

Čl. 73 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise po konzultaci se sdružením 

BEREC přijme do [date] akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 109 

týkající se jednotné maximální sazby za 

ukončení volání, kterou mají vnitrostátní 

regulační orgány uložit podnikům 

označeným jako podnik s významnou tržní 

silou na trzích s ukončením hlasového 

volání v pevné, respektive mobilní síti v 

Unii. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   989 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh směrnice 

Čl. 73 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Při přijímání těchto aktů v 

přenesené pravomoci Komise dodržuje 

zásady stanovené v odst. 1 prvním 

pododstavci a kritéria a parametry 

stanovené v příloze III. 

vypouští se 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh   990 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh směrnice 

Čl. 73 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Při přijímání těchto aktů v 

přenesené pravomoci Komise dodržuje 

zásady stanovené v odst. 1 prvním 

pododstavci a kritéria a parametry 

stanovené v příloze III. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   991 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh směrnice 

Čl. 73 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Při uplatňování odstavce 2 Komise 

zajistí, aby jednotná sazba za ukončení 

hlasového volání v mobilních sítích 

nepřekročila 1,23 eurocentu za minutu a 

aby jednotná sazba za ukončení hlasového 

volání v pevných sítích nepřekročila 0,14 

eurocentu za minutu. Když Komise poprvé 

stanovuje jednotnou maximální sazbu za 

ukončení volání, vezme v úvahu vážený 

průměr maximálních sazeb za ukončení 

volání v pevných a mobilních sítích 

stanovených v souladu se zásadami 

uvedenými v odst. 1 prvním pododstavci, 

uplatňovaných v celé Unii. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   992 

Kaja Kallas 
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Návrh směrnice 

Čl. 73 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Při uplatňování odstavce 2 Komise 

zajistí, aby jednotná sazba za ukončení 

hlasového volání v mobilních sítích 

nepřekročila 1,23 eurocentu za minutu a 

aby jednotná sazba za ukončení hlasového 

volání v pevných sítích nepřekročila 0,14 

eurocentu za minutu. Když Komise poprvé 

stanovuje jednotnou maximální sazbu za 

ukončení volání, vezme v úvahu vážený 

průměr maximálních sazeb za ukončení 

volání v pevných a mobilních sítích 

stanovených v souladu se zásadami 

uvedenými v odst. 1 prvním pododstavci, 

uplatňovaných v celé Unii. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Maximální sazba by měla být přijata na základě aktu v přenesené pravomoci, neměly by ji 

stanovovat hlavní právní předpisy. V souladu s článkem 104 jednacího řádu je tento 

pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů, které souvisí s vnitřní logikou textu. 

 

Pozměňovací návrh   993 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh směrnice 

Čl. 73 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Při uplatňování odstavce 2 Komise 

zajistí, aby jednotná sazba za ukončení 

hlasového volání v mobilních sítích 

nepřekročila 1,23 eurocentu za minutu a 

aby jednotná sazba za ukončení hlasového 

volání v pevných sítích nepřekročila 0,14 

eurocentu za minutu. Když Komise poprvé 

stanovuje jednotnou maximální sazbu za 

ukončení volání, vezme v úvahu vážený 

průměr maximálních sazeb za ukončení 

volání v pevných a mobilních sítích 

stanovených v souladu se zásadami 

4. Komise zajistí, aby jednotná sazba 

za ukončení hlasového volání v mobilních 

sítích nepřekročila 1 eurocent za minutu a 

aby jednotná sazba za ukončení hlasového 

volání v pevných sítích nepřekročila 0,12 

eurocentu za minutu. 
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uvedenými v odst. 1 prvním pododstavci, 

uplatňovaných v celé Unii. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   994 

Krišjānis Kariņš 

 

Návrh směrnice 

Čl. 73 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Při uplatňování odstavce 2 Komise 

zajistí, aby jednotná sazba za ukončení 

hlasového volání v mobilních sítích 

nepřekročila 1,23 eurocentu za minutu a 

aby jednotná sazba za ukončení hlasového 

volání v pevných sítích nepřekročila 0,14 

eurocentu za minutu. Když Komise poprvé 

stanovuje jednotnou maximální sazbu za 

ukončení volání, vezme v úvahu vážený 

průměr maximálních sazeb za ukončení 

volání v pevných a mobilních sítích 

stanovených v souladu se zásadami 

uvedenými v odst. 1 prvním pododstavci, 

uplatňovaných v celé Unii. 

4. Při uplatňování odstavce 2 Komise 

zajistí, aby jednotná sazba za ukončení 

hlasového volání v mobilních sítích 

nepřekročila 0,94 eurocentu za minutu a 

aby jednotná sazba za ukončení hlasového 

volání v pevných sítích nepřekročila 0,14 

eurocentu za minutu. Když Komise poprvé 

stanovuje jednotnou maximální sazbu za 

ukončení volání, vezme v úvahu vážený 

průměr maximálních sazeb za ukončení 

volání v pevných a mobilních sítích 

stanovených v souladu se zásadami 

uvedenými v odst. 1 prvním pododstavci, 

uplatňovaných v celé Unii. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   995 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh směrnice 

Čl. 73 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Při přijímání aktů v přenesené 

pravomoci podle odstavce 2, jimiž Komise 

stanovuje maximální sazby za ukončení 

volání v Unii, vezme Komise v úvahu 

celkový počet koncových uživatelů v 

každém členském státě, aby zajistila 

správné vážení maximálních sazeb za 

ukončení volání, jakož i vnitrostátní 

okolnosti, které mají za následek výrazné 

vypouští se 
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rozdíly mezi členskými státy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   996 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh směrnice 

Čl. 73 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Při přijímání aktů v přenesené 

pravomoci podle odstavce 2, jimiž Komise 

stanovuje maximální sazby za ukončení 

volání v Unii, vezme Komise v úvahu 

celkový počet koncových uživatelů v 

každém členském státě, aby zajistila 

správné vážení maximálních sazeb za 

ukončení volání, jakož i vnitrostátní 

okolnosti, které mají za následek výrazné 

rozdíly mezi členskými státy. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   997 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh směrnice 

Čl. 73 – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Komise může požádat sdružení 

BEREC, aby vypracovalo ekonomický 

model, jenž bude Komisi při stanovení 

maximálních sazeb za ukončení volání v 

Unii nápomocen. Komise zohlední tržní 

informace poskytnuté sdružením BEREC, 

vnitrostátními regulačními orgány nebo 

přímo podniky poskytujícími sítě a služby 

elektronických komunikací. 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   998 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh směrnice 

Čl. 73 – odst. 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Komise akty v přenesené 

pravomoci přijaté podle tohoto článku 

každých pět let přezkoumá. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   999 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh směrnice 

Čl. 73 – odst. 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Komise akty v přenesené 

pravomoci přijaté podle tohoto článku 

každých pět let přezkoumá. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1000 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh směrnice 

Článek 74 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 74  vypouští se 

Regulační zacházení s novými síťovými 

prvky 

 

1.  

Vnitrostátní regulační orgán neuloží 

povinnosti ve vztahu k novým síťovým 

prvkům, jež jsou součástí relevantního 

trhu, na němž má v úmyslu uložit nebo 

zachovat povinnosti v souladu s článkem 

66 a články 66 až 72, a které operátor 
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označený jako operátor s významnou tržní 

silou na uvedeném relevantním trhu 

zavedl nebo jejich zavedení plánuje, jsou-

li splněny tyto kumulativní podmínky: 

a)zavádění nových síťových prvků je 

otevřeno nabídkám na společné investice 

v rámci transparentního procesu a za 

podmínek, které upřednostňují 

dlouhodobou udržitelnou hospodářskou 

soutěž, mimo jiné včetně spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních 

podmínek nabízených potenciálním 

spoluinvestorům; flexibilita, pokud jde o 

hodnotu a načasování závazku 

poskytnutého každým spoluinvestorem; 

možnost takový závazek v budoucnosti 

zvýšit; reciproční práva udělená 

spoluinvestory po zavedení infrastruktury, 

která získala společné investice; 

 

b)zavádění nových síťových prvků 

významně přispívá k zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou; 

 

c)zájemcům o přístup, kteří se společných 

investic neúčastní, je dostupná stejná 

kvalita, rychlost, podmínky a pokrytí 

koncových uživatelů, jaké byly dostupné 

před zavedením, a to buď prostřednictvím 

obchodních dohod na základě 

spravedlivých a přiměřených podmínek, 

nebo prostřednictvím regulovaného 

přístupu zachovaného nebo upraveného 

vnitrostátním regulačním orgánem; 

 

Při posuzování nabídek na společné 

investice a procesů uvedených v písm. a) 

prvního pododstavce vnitrostátní 

regulační orgány zajistí, aby uvedené 

nabídky a procesy splňovaly kritéria 

uvedená v příloze IV. 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Nezbytné, neboť tento článek by mohl připravit podmínky pro vznik nových optických sítí, aniž 

by vnitrostátní regulační orgány měly možnost v nezbytných případech účinně zasáhnout. 

 

Pozměňovací návrh   1001 
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Miapetra Kumpula-Natri, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan 

Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Článek 74 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 74  vypouští se 

Regulační zacházení s novými síťovými 

prvky 

 

1.  

Vnitrostátní regulační orgán neuloží 

povinnosti ve vztahu k novým síťovým 

prvkům, jež jsou součástí relevantního 

trhu, na němž má v úmyslu uložit nebo 

zachovat povinnosti v souladu s článkem 

66 a články 66 až 72, a které operátor 

označený jako operátor s významnou tržní 

silou na uvedeném relevantním trhu 

zavedl nebo jejich zavedení plánuje, jsou-

li splněny tyto kumulativní podmínky: 

 

a)zavádění nových síťových prvků je 

otevřeno nabídkám na společné investice 

v rámci transparentního procesu a za 

podmínek, které upřednostňují 

dlouhodobou udržitelnou hospodářskou 

soutěž, mimo jiné včetně spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních 

podmínek nabízených potenciálním 

spoluinvestorům; flexibilita, pokud jde o 

hodnotu a načasování závazku 

poskytnutého každým spoluinvestorem; 

možnost takový závazek v budoucnosti 

zvýšit; reciproční práva udělená 

spoluinvestory po zavedení infrastruktury, 

která získala společné investice; 

 

b)zavádění nových síťových prvků 

významně přispívá k zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou; 

 

c)zájemcům o přístup, kteří se společných 

investic neúčastní, je dostupná stejná 

kvalita, rychlost, podmínky a pokrytí 

koncových uživatelů, jaké byly dostupné 

před zavedením, a to buď prostřednictvím 

obchodních dohod na základě 

spravedlivých a přiměřených podmínek, 

nebo prostřednictvím regulovaného 
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přístupu zachovaného nebo upraveného 

vnitrostátním regulačním orgánem; 

Při posuzování nabídek na společné 

investice a procesů uvedených v písm. a) 

prvního pododstavce vnitrostátní 

regulační orgány zajistí, aby uvedené 

nabídky a procesy splňovaly kritéria 

uvedená v příloze IV. 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Stávající rámec nebrání společným investicím. Tento článek by mohl napomoci vzniku nových 

optických sítí, avšak neumožňuje vnitrostátním regulačním orgánům v nezbytných případech 

účinně zasáhnout. Problémem je, že v čl. 74 písm. b) se odkazuje na „zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou“, což určuje hiearchii regulačních cílů uvedených v článku 3. Společné 

investice mohou svou povahou navíc vést ke koordinačním snahám, a tedy i k výsledkům, 

které se nezakládají na hospodářské soutěži. 

 

Pozměňovací návrh   1002 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Regulační zacházení s novými síťovými 

prvky 

Regulační zacházení s novými síťovými 

prvky sítí s velmi vysokou kapacitou 

Or. en 

Odůvodnění 

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

důvodů, které souvisí s vnitřní logikou textu. 

 

Pozměňovací návrh   1003 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Vnitrostátní regulační orgán 

neuloží povinnosti ve vztahu k novým 

síťovým prvkům, jež jsou součástí 

relevantního trhu, na němž má v úmyslu 

uložit nebo zachovat povinnosti v souladu 

s článkem 66 a články 66 až 72, a které 

operátor označený jako operátor s 

významnou tržní silou na uvedeném 

relevantním trhu zavedl nebo jejich 

zavedení plánuje, jsou-li splněny tyto 

kumulativní podmínky: 

vypouští se 

a)zavádění nových síťových prvků je 

otevřeno nabídkám na společné investice 

v rámci transparentního procesu a za 

podmínek, které upřednostňují 

dlouhodobou udržitelnou hospodářskou 

soutěž, mimo jiné včetně spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních 

podmínek nabízených potenciálním 

spoluinvestorům; flexibilita, pokud jde o 

hodnotu a načasování závazku 

poskytnutého každým spoluinvestorem; 

možnost takový závazek v budoucnosti 

zvýšit; reciproční práva udělená 

spoluinvestory po zavedení infrastruktury, 

která získala společné investice; 

 

b)zavádění nových síťových prvků 

významně přispívá k zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou; 

 

c)zájemcům o přístup, kteří se společných 

investic neúčastní, je dostupná stejná 

kvalita, rychlost, podmínky a pokrytí 

koncových uživatelů, jaké byly dostupné 

před zavedením, a to buď prostřednictvím 

obchodních dohod na základě 

spravedlivých a přiměřených podmínek, 

nebo prostřednictvím regulovaného 

přístupu zachovaného nebo upraveného 

vnitrostátním regulačním orgánem; 

 

Při posuzování nabídek na společné 

investice a procesů uvedených v písm. a) 

prvního pododstavce vnitrostátní 

regulační orgány zajistí, aby uvedené 

nabídky a procesy splňovaly kritéria 

uvedená v příloze IV. 

 

Or. en 
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Odůvodnění 

The proposed provisions on “new network elements” in Article 74 are problematic firstly 

because the concept remains undefined. Secondly, Article 74 impedes NRAs from intervening 

on “new network elements” if there are co-investment offers. This could be problematic 

because SMP operators can use their market position to the detriment of smaller companies. 

Operators investing in VHC networks should not profit from regulatory holidays. The 

successful ex-ante regulatory regime should apply as much to VHC networks as to Next 

Generation Networks and legacy networks (e.g. copper). 

The explicit reference made in Art 74 (b) to the “deployment of very high capacity networks” 

establishes a hierarchy between the regulatory objectives set out in Article 3. 

In addition, co-investment schemes are diverse, and some of them have the potential to create 

ineffectively competitive market outcomes. While the Commission’s proposal includes criteria 

in Annex IV as well as conditions against which co-investment offers should be judged 

(compliance with which would entitle the co-investment to effectively benefit from a 

regulatory holiday), these do not provide sufficient competition protections to warrant a 

relaxation of SMP regulation. It is also worth bearing in mind that co-investments by their 

nature can lead to coordinated behaviour, which in turn could produce uncompetitive 

outcomes. Deregulation subject to weak safeguards has to be prevented. Independent from the 

concept of co-investment, commercial agreements must not artificially lead to non-SMP 

findings and to the removal of the wholesale access obligations that are necessary to enable 

and maintain sustainable competition and thus consumer well-being in the form of lower 

prices, increased choice and more innovative products. 

 

Pozměňovací návrh   1004 

Fulvio Martusciello 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Vnitrostátní regulační orgán 

neuloží povinnosti ve vztahu k novým 

síťovým prvkům, jež jsou součástí 

relevantního trhu, na němž má v úmyslu 

uložit nebo zachovat povinnosti v souladu 

s článkem 66 a články 66 až 72, a které 

operátor označený jako operátor s 

významnou tržní silou na uvedeném 

relevantním trhu zavedl nebo jejich 

zavedení plánuje, jsou-li splněny tyto 

kumulativní podmínky: 

vypouští se 

a)zavádění nových síťových prvků je 

otevřeno nabídkám na společné investice 

v rámci transparentního procesu a za 

podmínek, které upřednostňují 
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dlouhodobou udržitelnou hospodářskou 

soutěž, mimo jiné včetně spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních 

podmínek nabízených potenciálním 

spoluinvestorům; flexibilita, pokud jde o 

hodnotu a načasování závazku 

poskytnutého každým spoluinvestorem; 

možnost takový závazek v budoucnosti 

zvýšit; reciproční práva udělená 

spoluinvestory po zavedení infrastruktury, 

která získala společné investice; 

b)zavádění nových síťových prvků 

významně přispívá k zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou; 

 

c)zájemcům o přístup, kteří se společných 

investic neúčastní, je dostupná stejná 

kvalita, rychlost, podmínky a pokrytí 

koncových uživatelů, jaké byly dostupné 

před zavedením, a to buď prostřednictvím 

obchodních dohod na základě 

spravedlivých a přiměřených podmínek, 

nebo prostřednictvím regulovaného 

přístupu zachovaného nebo upraveného 

vnitrostátním regulačním orgánem; 

 

Při posuzování nabídek na společné 

investice a procesů uvedených v písm. a) 

prvního pododstavce vnitrostátní 

regulační orgány zajistí, aby uvedené 

nabídky a procesy splňovaly kritéria 

uvedená v příloze IV. 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1005 

Edouard Martin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vnitrostátní regulační orgán neuloží 

povinnosti ve vztahu k novým síťovým 

prvkům, jež jsou součástí relevantního 

trhu, na němž má v úmyslu uložit nebo 

zachovat povinnosti v souladu s článkem 

66 a články 66 až 72, a které operátor 

Vnitrostátní regulační orgán neuloží 

povinnosti ve vztahu k novým síťovým 

prvkům, jež jsou součástí relevantního 

trhu, na němž má v úmyslu uložit nebo 

zachovat povinnosti v souladu s článkem 

66 a články 66 až 72, a které operátor 
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označený jako operátor s významnou tržní 

silou na uvedeném relevantním trhu zavedl 

nebo jejich zavedení plánuje, jsou-li 

splněny tyto kumulativní podmínky: 

označený jako operátor s významnou tržní 

silou na uvedeném relevantním trhu zavedl 

nebo jejich zavedení plánuje, dospěje-li 

vnitrostátní regulační orgán k závěru, že 

jsou splněny tyto kumulativní podmínky: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1006 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vnitrostátní regulační orgán neuloží 

povinnosti ve vztahu k novým síťovým 

prvkům, jež jsou součástí relevantního 

trhu, na němž má v úmyslu uložit nebo 

zachovat povinnosti v souladu s článkem 

66 a články 66 až 72, a které operátor 

označený jako operátor s významnou tržní 

silou na uvedeném relevantním trhu zavedl 

nebo jejich zavedení plánuje, jsou-li 

splněny tyto kumulativní podmínky: 

Vnitrostátní regulační orgán bez ohledu na 

svou pravomoc provádět následné 

monitorování nesmí uložit povinnosti ve 

vztahu k novým síťovým prvkům, jež jsou 

součástí relevantního trhu, na němž má v 

úmyslu uložit nebo zachovat povinnosti v 

souladu s článkem 66 a články 66 až 72, a 

které operátor označený jako operátor s 

významnou tržní silou na uvedeném 

relevantním trhu zavedl nebo jejich 

zavedení plánuje, jsou-li splněny tyto 

kumulativní podmínky: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1007 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vnitrostátní regulační orgán neuloží 

povinnosti ve vztahu k novým síťovým 

prvkům, jež jsou součástí relevantního 

trhu, na němž má v úmyslu uložit nebo 

zachovat povinnosti v souladu s článkem 

66 a články 66 až 72, a které operátor 

označený jako operátor s významnou tržní 

silou na uvedeném relevantním trhu zavedl 

Vnitrostátní regulační orgán, který má v 

úmyslu uložit nebo zachovat povinnosti v 

souladu s článkem 66 a články 66 až 72 ve 

vztahu k novým síťovým prvkům sítí s 

velmi vysokou kapacitou, které operátor 

označený jako operátor s významnou tržní 

silou na uvedeném relevantním trhu zavedl 

nebo jejich zavedení plánuje, vezme v 
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nebo jejich zavedení plánuje, jsou-li 

splněny tyto kumulativní podmínky: 

potaz následující kumulativní podmínky s 

cílem zajistit přiměřenost a oprávněnost 

těchto povinností: 

Or. en 

Odůvodnění 

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

důvodů, které souvisí s vnitřní logikou textu. 

 

Pozměňovací návrh   1008 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vnitrostátní regulační orgán neuloží 

povinnosti ve vztahu k novým síťovým 

prvkům, jež jsou součástí relevantního 

trhu, na němž má v úmyslu uložit nebo 

zachovat povinnosti v souladu s článkem 

66 a články 66 až 72, a které operátor 

označený jako operátor s významnou tržní 

silou na uvedeném relevantním trhu zavedl 

nebo jejich zavedení plánuje, jsou-li 

splněny tyto kumulativní podmínky: 

Vnitrostátní regulační orgán se může 

rozhodnout neuložit povinnosti ve vztahu 

k novým síťovým prvkům, jež jsou 

součástí relevantního trhu, na němž má v 

úmyslu uložit nebo zachovat povinnosti v 

souladu s článkem 66 a články 66 až 72, a 

které operátor označený jako operátor s 

významnou tržní silou na uvedeném 

relevantním trhu zavedl nebo jejich 

zavedení plánuje, jsou-li splněny tyto 

kumulativní podmínky: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1009 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vnitrostátní regulační orgán neuloží 

povinnosti ve vztahu k novým síťovým 

prvkům, jež jsou součástí relevantního 

trhu, na němž má v úmyslu uložit nebo 

zachovat povinnosti v souladu s článkem 

66 a články 66 až 72, a které operátor 

Vnitrostátní regulační orgán se může 

rozhodnout neuložit povinnosti ve vztahu 

k novým síťovým prvkům, jež jsou 

součástí relevantního trhu, na němž má v 

úmyslu uložit nebo zachovat povinnosti v 

souladu s článkem 66 a články 66 až 72, a 
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označený jako operátor s významnou tržní 

silou na uvedeném relevantním trhu zavedl 

nebo jejich zavedení plánuje, jsou-li 

splněny tyto kumulativní podmínky: 

které operátor označený jako operátor s 

významnou tržní silou na uvedeném 

relevantním trhu zavedl nebo jejich 

zavedení plánuje, jsou-li splněny tyto 

kumulativní podmínky: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1010 

Eva Kaili 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zavádění nových síťových prvků je 

otevřeno nabídkám na společné investice v 

rámci transparentního procesu a za 

podmínek, které upřednostňují 

dlouhodobou udržitelnou hospodářskou 

soutěž, mimo jiné včetně spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních 

podmínek nabízených potenciálním 

spoluinvestorům; flexibilita, pokud jde o 

hodnotu a načasování závazku 

poskytnutého každým spoluinvestorem; 

možnost takový závazek v budoucnosti 

zvýšit; reciproční práva udělená 

spoluinvestory po zavedení infrastruktury, 

která získala společné investice; 

a) zavádění nových síťových prvků  

i) provádí společný podnik tvořený dvěma 

a více podniky se sdílenou odpovědností, 

přičemž jeden nebo více podniků 

účastnících se společného podniku 

poskytuje velkoobchodní přístup nebo 

soutěží na maloobchodní úrovni; nebo  
ii) je otevřeno nabídkám na společné 

investice v rámci transparentního procesu a 

za podmínek, které upřednostňují 

dlouhodobou udržitelnou hospodářskou 

soutěž, mimo jiné včetně spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních 

podmínek nabízených potenciálním 

spoluinvestorům; flexibilita, pokud jde o 

hodnotu a načasování závazku 

poskytnutého každým spoluinvestorem; 

možnost takový závazek v budoucnosti 

zvýšit; reciproční práva udělená 

spoluinvestory po zavedení infrastruktury, 

která získala společné investice; nebo  

iii) provádí jeden podnik, který poskytuje 

velkoobchodní nabídku za podmínek, 

které podobně jako podmínky pro 

společné investice uvedené v pododstavci 

ii) podporují dlouhodobou hospodářskou 

soutěž tím, že zahrnují mj. spravedlivé, 

přiměřené a nediskriminační podmínky 

pro potencionální zájemce o přístup; 

flexibilitu, pokud jde o hodnotu a 

načasování závazku přijatého každým 

zájemcem o přístup; možnost takový 
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závazek v budoucnosti zvýšit; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1011 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zavádění nových síťových prvků je 

otevřeno nabídkám na společné investice v 

rámci transparentního procesu a za 

podmínek, které upřednostňují 

dlouhodobou udržitelnou hospodářskou 

soutěž, mimo jiné včetně spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních 

podmínek nabízených potenciálním 

spoluinvestorům; flexibilita, pokud jde o 

hodnotu a načasování závazku 

poskytnutého každým spoluinvestorem; 

možnost takový závazek v budoucnosti 

zvýšit; reciproční práva udělená 

spoluinvestory po zavedení infrastruktury, 

která získala společné investice; 

a) zavádění nových síťových prvků je 

buď: 
ii) otevřeno nabídkám na společné 

investice v rámci transparentního procesu a 

za podmínek, které upřednostňují 

dlouhodobou udržitelnou hospodářskou 

soutěž, mimo jiné včetně spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních 

podmínek nabízených potenciálním 

spoluinvestorům; flexibility, pokud jde o 

hodnotu a načasování závazku 

poskytnutého každým spoluinvestorem; 

možnosti takový závazek v budoucnosti 

zvýšit; recipročních práv udělených 

spoluinvestory po zavedení infrastruktury, 

která získala společné investice; dodržení 

kritérií uvedených v příloze IV; nebo  

ii) prováděno jedním podnikem, který 

poskytuje velkoobchodní nabídku za 

podmínek, které podporují dlouhodobou 

hospodářskou soutěž tím, že zahrnují mj. 

spravedlivé, přiměřené a nediskriminační 

podmínky pro potenciální zájemce o 

přístup; mechanismy sdílení rizik; 

flexibilitu, pokud jde o hodnotu a 

načasování závazku přijatého každým 

zájemcem o přístup; možnost takový 

závazek v budoucnosti zvýšit; 

Or. en 

Odůvodnění 

Jak je uvedeno v pozměňovacím návrhu k čl. 71 odst. 2 písm. e), bod odůvodnění 166 stanoví, 

že je v zájmu větší regulační flexibility nezbytné zohlednit nové dobrovolné dohody uzavřené 

mezi operátory. Společné investice jsou jedním, avšak nikoli jediným příkladem. 
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Pozměňovací návrh   1012 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zavádění nových síťových prvků je 

otevřeno nabídkám na společné investice 

v rámci transparentního procesu a za 

podmínek, které upřednostňují 

dlouhodobou udržitelnou hospodářskou 

soutěž, mimo jiné včetně spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních 

podmínek nabízených potenciálním 

spoluinvestorům; flexibilita, pokud jde o 

hodnotu a načasování závazku 

poskytnutého každým spoluinvestorem; 

možnost takový závazek v budoucnosti 

zvýšit; reciproční práva udělená 

spoluinvestory po zavedení infrastruktury, 

která získala společné investice; 

a) zavádění nových síťových prvků 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1013 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zavádění nových síťových prvků je 

otevřeno nabídkám na společné investice v 

rámci transparentního procesu a za 

podmínek, které upřednostňují 

dlouhodobou udržitelnou hospodářskou 

soutěž, mimo jiné včetně spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních 

podmínek nabízených potenciálním 

spoluinvestorům; flexibilita, pokud jde o 

hodnotu a načasování závazku 

poskytnutého každým spoluinvestorem; 

možnost takový závazek v budoucnosti 

zvýšit; reciproční práva udělená 

a) zavádění nových síťových prvků je 

otevřeno nabídkám na společné investice v 

rámci transparentního procesu a za 

podmínek, které upřednostňují 

dlouhodobou udržitelnou hospodářskou 

soutěž, mimo jiné včetně spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních 

podmínek nabízených potenciálním 

spoluinvestorům; flexibilita, pokud jde o 

hodnotu a načasování závazku 

poskytnutého každým spoluinvestorem; 

možnost takový závazek v budoucnosti 

zvýšit; reciproční práva udělená 
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spoluinvestory po zavedení infrastruktury, 

která získala společné investice; 

spoluinvestory po zavedení infrastruktury, 

která získala společné investice. 

Vnitrostátní regulační orgány stanoví ve 

svých členských státech jasné podmínky 

pro společné investice. Společné investice 

musí zabránit tomu, aby byli 

spoluinvestoři či jiné podniky na trhu v 

konkurenční nevýhodě. Společné investice 

musí zajistit otevřený přístup pro všechny 

podniky, které se do nich chtějí zapojit. 

Or. de 

Odůvodnění 

Regulační orgány musí stanovit jasné podmínky pro modely společných investic. 

 

Pozměňovací návrh   1014 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zavádění nových síťových prvků je 

otevřeno nabídkám na společné investice 

v rámci transparentního procesu a za 

podmínek, které upřednostňují 

dlouhodobou udržitelnou hospodářskou 

soutěž, mimo jiné včetně spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních 

podmínek nabízených potenciálním 

spoluinvestorům; flexibilita, pokud jde o 

hodnotu a načasování závazku 

poskytnutého každým spoluinvestorem; 

možnost takový závazek v budoucnosti 

zvýšit; reciproční práva udělená 

spoluinvestory po zavedení infrastruktury, 

která získala společné investice; 

a) zavádění nových síťových prvků je 

výsledkem společných investic, které 

vytvářejí účinnou a udržitelnou 

hospodářskou soutěž na objektivně 

relevantním trhu, nebo u nichž lze 

oprávněně očekávat, že tak učiní. V tomto 

případě jsou splněna kritéria stanovená v 

příloze IV; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   1015 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 
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Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zavádění nových síťových prvků je 

otevřeno nabídkám na společné investice v 

rámci transparentního procesu a za 

podmínek, které upřednostňují 

dlouhodobou udržitelnou hospodářskou 

soutěž, mimo jiné včetně spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních 

podmínek nabízených potenciálním 

spoluinvestorům; flexibilita, pokud jde o 

hodnotu a načasování závazku 

poskytnutého každým spoluinvestorem; 

možnost takový závazek v budoucnosti 

zvýšit; reciproční práva udělená 

spoluinvestory po zavedení infrastruktury, 

která získala společné investice; 

a) zavádění nových síťových prvků 

podléhá dohodě o společné investici, 

přičemž podmínky pro společné investice 

jsou otevřené veškerým potenciálním 

spoluinvestorům a jsou sjednány mezi 

podniky na základě spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních 

podmínek, včetně technických a 

finančních podmínek; podporují 

dlouhodobou udržitelnou hospodářskou 

soutěž, flexibilitu, pokud jde o hodnotu a 

načasování závazku poskytnutého každým 

spoluinvestorem; možnost takový závazek 

v budoucnosti zvýšit; reciproční práva 

udělená spoluinvestory po zavedení 

infrastruktury, která získala společné 

investice; 

Or. en 

Odůvodnění 

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

důvodů, které souvisí s vnitřní logikou textu. 

 

Pozměňovací návrh   1016 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zavádění nových síťových prvků je 

otevřeno nabídkám na společné investice 
v rámci transparentního procesu a za 

podmínek, které upřednostňují 

dlouhodobou udržitelnou hospodářskou 

soutěž, mimo jiné včetně spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních 

podmínek nabízených potenciálním 

spoluinvestorům; flexibilita, pokud jde o 

hodnotu a načasování závazku 

poskytnutého každým spoluinvestorem; 

možnost takový závazek v budoucnosti 

a) při zavádění nových síťových 

prvků se v rámci transparentního procesu a 

za podmínek, které upřednostňují 

dlouhodobou udržitelnou hospodářskou 

soutěž, používají investiční modely. K těm 

patří mimo jiné modely společných 

investic, které se vyznačují spravedlivými, 

přiměřenými a nediskriminačními 

podmínkami nabízenými potenciálním 

spoluinvestorům; flexibilitou, pokud jde o 

hodnotu a načasování závazku 

poskytnutého každým spoluinvestorem; 
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zvýšit; reciproční práva udělená 

spoluinvestory po zavedení infrastruktury, 

která získala společné investice; 

možností takový závazek v budoucnosti 

zvýšit a recipročními právy udělenými 

spoluinvestory po zavedení infrastruktury, 

která získala společné investice; 

Or. de 

Odůvodnění 

Samotné využívání investic podporujících hospodářskou soutěž by mělo být příležitostí k 

deregulaci, neboť podpora rozšiřování infrastruktury na základě hospodářské soutěže je lepší 

než regulace trhu. V rámci posouzení by tedy mělo být rovnou měrou přihlíženo ke všem 

investičním modelům, které podporují udržitelnou hospodářskou soutěž. 

 

Pozměňovací návrh   1017 

Edouard Martin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zavádění nových síťových prvků je 

otevřeno nabídkám na společné investice 
v rámci transparentního procesu a za 

podmínek, které upřednostňují 

dlouhodobou udržitelnou hospodářskou 

soutěž, mimo jiné včetně spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních 

podmínek nabízených potenciálním 

spoluinvestorům; flexibilita, pokud jde o 

hodnotu a načasování závazku 

poskytnutého každým spoluinvestorem; 

možnost takový závazek v budoucnosti 

zvýšit; reciproční práva udělená 

spoluinvestory po zavedení infrastruktury, 

která získala společné investice; 

a) zavádění nových síťových 

prvků podléhá dohodě o společných 

investicích v rámci transparentního 

procesu a za podmínek, které upřednostňují 

dlouhodobou udržitelnou hospodářskou 

soutěž, mimo jiné včetně spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních 

podmínek nabízených potenciálním 

spoluinvestorům; flexibilita, pokud jde o 

hodnotu a načasování závazku 

poskytnutého každým spoluinvestorem; 

možnost takový závazek v budoucnosti 

zvýšit; reciproční práva udělená 

spoluinvestory po zavedení infrastruktury, 

která získala společné investice; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1018 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zavádění nových síťových prvků je 

otevřeno nabídkám na společné investice v 

rámci transparentního procesu a za 

podmínek, které upřednostňují 

dlouhodobou udržitelnou hospodářskou 

soutěž, mimo jiné včetně spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních 

podmínek nabízených potenciálním 

spoluinvestorům; flexibilita, pokud jde o 

hodnotu a načasování závazku 

poskytnutého každým spoluinvestorem; 

možnost takový závazek v budoucnosti 

zvýšit; reciproční práva udělená 

spoluinvestory po zavedení infrastruktury, 

která získala společné investice; 

a) zavádění nových síťových prvků je 

otevřeno dohodám o společné investici v 

rámci transparentního procesu a za 

podmínek, které upřednostňují 

dlouhodobou udržitelnou hospodářskou 

soutěž, mimo jiné včetně spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních 

podmínek nabízených potenciálním 

spoluinvestorům; flexibilita, pokud jde o 

hodnotu a načasování závazku 

poskytnutého každým spoluinvestorem; 

možnost takový závazek v budoucnosti 

zvýšit; reciproční práva udělená 

spoluinvestory po zavedení infrastruktury, 

která získala společné investice; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1019 

Gunnar Hökmark, Michał Boni, Bendt Bendtsen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zavádění nových síťových prvků je 

otevřeno nabídkám na společné investice 
v rámci transparentního procesu a za 

podmínek, které upřednostňují 

dlouhodobou udržitelnou hospodářskou 

soutěž, mimo jiné včetně spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních 

podmínek nabízených potenciálním 

spoluinvestorům; flexibilita, pokud jde o 

hodnotu a načasování závazku 

poskytnutého každým spoluinvestorem; 

možnost takový závazek v budoucnosti 

zvýšit; reciproční práva udělená 

spoluinvestory po zavedení infrastruktury, 

která získala společné investice; 

a) zavádění nových síťových prvků je 

prováděno na základě společných investic 
v rámci transparentního procesu a za 

podmínek, které upřednostňují 

dlouhodobou udržitelnou hospodářskou 

soutěž, mimo jiné včetně spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních 

podmínek nabízených potenciálním 

spoluinvestorům; flexibilita, pokud jde o 

hodnotu a načasování závazku 

poskytnutého každým spoluinvestorem; 

možnost takový závazek v budoucnosti 

zvýšit; reciproční práva udělená 

spoluinvestory po zavedení infrastruktury, 

která získala společné investice; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1020 
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Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74– odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a – bod i (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 i) provádí společný podnik tvořený 

dvěma a více podniky se sdílenou 

odpovědností, přičemž jeden nebo více 

podniků účastnících se společného 

podniku poskytuje velkoobchodní přístup 

nebo soutěží na maloobchodní úrovni; 

nebo  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1021 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74– odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a – bod ii (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ii) je otevřeno nabídkám na společné 

investice v rámci transparentního procesu 

a za podmínek, které upřednostňují 

dlouhodobou udržitelnou hospodářskou 

soutěž, mimo jiné včetně spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních 

podmínek nabízených potenciálním 

spoluinvestorům; flexibility, pokud jde o 

hodnotu a načasování závazku 

poskytnutého každým spoluinvestorem; 

možnosti takový závazek v budoucnosti 

zvýšit; recipročních práv udělených 

spoluinvestory po zavedení infrastruktury, 

která získala společné investice; nebo  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1022 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74– odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a – bod iii (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iii) provádí jeden podnik, který 

poskytuje velkoobchodní nabídku za 

podmínek, které podobně jako podmínky 

pro společné investice uvedené v 

pododstavci ii) podporují dlouhodobou 

hospodářskou soutěž tím, že zahrnují mj. 

spravedlivé, přiměřené a nediskriminační 

podmínky pro potencionální zájemce o 

přístup; flexibilitu, pokud jde o hodnotu a 

načasování závazku přijatého každým 

zájemcem o přístup; možnost takový 

závazek v budoucnosti zvýšit; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1023 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) zavádění nových síťových prvků 

významně přispívá k zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou; 

b) zavádění nových síťových prvků 

vede k zavádění sítí s velmi vysokou 

kapacitou, nebo lze oprávněně očekávat, 

že se tak stane. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   1024 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) zájemcům o přístup, kteří se 

společných investic neúčastní, je dostupná 

stejná kvalita, rychlost, podmínky a 

pokrytí koncových uživatelů, jaké byly 

dostupné před zavedením, a to buď 

prostřednictvím obchodních dohod na 

vypouští se 
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základě spravedlivých a přiměřených 

podmínek, nebo prostřednictvím 

regulovaného přístupu zachovaného nebo 

upraveného vnitrostátním regulačním 

orgánem; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   1025 

Eva Kaili 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) zájemcům o přístup, kteří se 

společných investic neúčastní, je dostupná 

stejná kvalita, rychlost, podmínky a pokrytí 

koncových uživatelů, jaké byly dostupné 

před zavedením, a to buď prostřednictvím 

obchodních dohod na základě 

spravedlivých a přiměřených podmínek, 

nebo prostřednictvím regulovaného 

přístupu zachovaného nebo upraveného 

vnitrostátním regulačním orgánem; 

c) zájemcům o přístup, kteří se 

neúčastní ani jednoho z modelů zavádění 

uvedených v písmenu a), je po dobu 8 let 

po vstupu této směrnice v platnost 
dostupná stejná kvalita, rychlost, podmínky 

a pokrytí koncových uživatelů, jaké byly 

dostupné před zavedením, a to buď 

prostřednictvím obchodních dohod na 

základě spravedlivých a přiměřených 

podmínek, nebo prostřednictvím 

regulovaného přístupu zachovaného nebo 

upraveného vnitrostátním regulačním 

orgánem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1026 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) zájemcům o přístup, kteří se 

společných investic neúčastní, je dostupná 

stejná kvalita, rychlost, podmínky a pokrytí 

koncových uživatelů, jaké byly dostupné 

před zavedením, a to buď prostřednictvím 

obchodních dohod na základě 

spravedlivých a přiměřených podmínek, 

c) zájemcům o přístup, kteří se 

společných investic neúčastní, je dostupná 

stejná kvalita, rychlost, podmínky a pokrytí 

koncových uživatelů, jaké byly dostupné 

před zavedením, a to prostřednictvím 

obchodních dohod na základě 

spravedlivých a přiměřených podmínek; 
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nebo prostřednictvím regulovaného 

přístupu zachovaného nebo upraveného 

vnitrostátním regulačním orgánem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1027 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) zájemcům o přístup, kteří se 

společných investic neúčastní, je dostupná 

stejná kvalita, rychlost, podmínky a pokrytí 

koncových uživatelů, jaké byly dostupné 

před zavedením, a to buď prostřednictvím 

obchodních dohod na základě 

spravedlivých a přiměřených podmínek, 

nebo prostřednictvím regulovaného 

přístupu zachovaného nebo upraveného 

vnitrostátním regulačním orgánem; 

c) zájemcům o přístup, kteří se 

neúčastní ani jednoho z modelů zavádění 

uvedených v písmenu a), je dostupná 

stejná kvalita, rychlost, podmínky a pokrytí 

koncových uživatelů, jaké byly dostupné 

před zavedením, a to buď prostřednictvím 

obchodních dohod na základě 

spravedlivých a přiměřených podmínek 

posouzených vnitrostátním regulačním 

orgánem, nebo prostřednictvím 

regulovaného přístupu zachovaného nebo 

upraveného vnitrostátním regulačním 

orgánem; 

Or. en 

Odůvodnění 

Soulad s pozměňovacím návrhem k čl. 74 – odst. 1 – pododstavci 1 – písm. a 

 

Pozměňovací návrh   1028 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) zájemcům o přístup, kteří se 

společných investic neúčastní, je dostupná 

stejná kvalita, rychlost, podmínky a pokrytí 

koncových uživatelů, jaké byly dostupné 

před zavedením, a to buď prostřednictvím 

c) zájemcům o přístup, kteří se 

neúčastní ani jednoho z modelů zavádění 

uvedených v písmenu a), je dostupná 

stejná kvalita, rychlost, podmínky a pokrytí 

koncových uživatelů, jaké byly dostupné 
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obchodních dohod na základě 

spravedlivých a přiměřených podmínek, 

nebo prostřednictvím regulovaného 

přístupu zachovaného nebo upraveného 

vnitrostátním regulačním orgánem; 

před zavedením, a to buď prostřednictvím 

obchodních dohod na základě 

spravedlivých a přiměřených podmínek, 

nebo prostřednictvím regulovaného 

přístupu zachovaného nebo upraveného 

vnitrostátním regulačním orgánem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1029 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při posuzování nabídek na společné 

investice a procesů uvedených v písm. a) 

prvního pododstavce vnitrostátní 

regulační orgány zajistí, aby uvedené 

nabídky a procesy splňovaly kritéria 

uvedená v příloze IV. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Soulad s pozměňovacím návrhem k čl. 74 – odst. 1 – pododstavci 1 – písm. a 

 

Pozměňovací návrh   1030 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při posuzování nabídek na společné 

investice a procesů uvedených v písm. a) 

prvního pododstavce vnitrostátní regulační 

orgány zajistí, aby uvedené nabídky a 

procesy splňovaly kritéria uvedená v 

příloze IV. 

Při posuzování podmínek a procesů 

společných investic uvedených v písm. a) 

prvního pododstavce vnitrostátní regulační 

orgány zajistí, aby uvedené podmínky a 

procesy splňovaly kritéria uvedená v 

příloze IV a aby byly v souladu s právními 

předpisy v oblasti hospodářské soutěže. 

Pokud jsou podmínky společných investic 

v souladu s přílohou IV, ale mohou 
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zapříčinit stav, kdy je zásadně narušena 

účinnost hospodářské soutěže, vnitrostátní 

regulační orgány zajistí, aby byly 

zavedeny přiměřené a 

opodstatněné povinnosti s cílem vyřešit 

tuto situaci v souladu s články 66 až 72. 

Or. en 

Odůvodnění 

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

důvodů, které souvisí s vnitřní logikou textu. 

 

Pozměňovací návrh   1031 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při posuzování nabídek na společné 

investice a procesů uvedených v písm. a) 

prvního pododstavce vnitrostátní 

regulační orgány zajistí, aby uvedené 

nabídky a procesy splňovaly kritéria 

uvedená v příloze IV. 

Vnitrostátní regulační orgán zajistí, aby 

byly splněny podmínky pro použití 

prvního odstavce. Dospěje-li k závěru, že 

tyto podmínky splněny nejsou, může uložit 

požadavky v souladu s článkem 66 a 

články 67 až 72. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   1032 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při posuzování nabídek na společné 

investice a procesů uvedených v písm. a) 

prvního pododstavce vnitrostátní regulační 

orgány zajistí, aby uvedené nabídky a 

procesy splňovaly kritéria uvedená v 

příloze IV. 

Při posuzování nabídek na společné 

investice a dohod o těchto investicích 

uvedených v písm. a) prvního pododstavce 

vnitrostátní regulační orgány zajistí, aby 

uvedené nabídky a dohody splňovaly 

kritéria uvedená v příloze IV. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   1033 

Edouard Martin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při posuzování nabídek na společné 

investice a procesů uvedených v písm. a) 

prvního pododstavce vnitrostátní regulační 

orgány zajistí, aby uvedené nabídky a 

procesy splňovaly kritéria uvedená v 

příloze IV. 

Při posuzování podmínek a procesů 

společných investic uvedených v písm. a) 

prvního pododstavce vnitrostátní regulační 

orgány zajistí, aby uvedené podmínky a 

procesy splňovaly kritéria uvedená v 

příloze IV. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1034 

Eva Kaili 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při posuzování nabídek na společné 

investice a procesů uvedených v písm. a) 

prvního pododstavce vnitrostátní regulační 

orgány zajistí, aby uvedené nabídky a 

procesy splňovaly kritéria uvedená v 

příloze IV. 

Při posuzování modelů zavádění 

uvedených v písm. a) pododstavcích ii) a 

iii) vnitrostátní regulační orgány zajistí, 

aby uvedené nabídky a procesy splňovaly 

kritéria uvedená v příloze IV. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1035 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při posuzování nabídek na společné 

investice a procesů uvedených v písm. a) 

prvního pododstavce vnitrostátní regulační 

Při posuzování modelů zavádění 

uvedených v písm. a) pododstavcích ii) a 

iii) vnitrostátní regulační orgány zajistí, 
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orgány zajistí, aby uvedené nabídky a 

procesy splňovaly kritéria uvedená v 

příloze IV. 

aby uvedené nabídky a procesy splňovaly 

kritéria uvedená v příloze IV. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1036 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – bod 1 (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1) Za účelem podpory účinné 

hospodářské soutěže a zavedení nových 

prvků sítě a regulačních podmínek 

podporujících hospodářskou soutěž 

členské státy zavedou po konzultaci se 

sdružením BEREC rovná a přiměřená 

pravidla pro sdílené sítě a obchodní 

dohody o přístupu mezi operátory a 

poskytovateli virtuálních služeb. Tato 

pravidla a regulační podmínky budou 

sloužit ke zvýšení úrovně provozu sítě, aby 

byla usnadněna návratnost investic, čímž 

bude podpořena účinná hospodářská 

soutěž a vývoj směrem k transevropským 

sítím. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1037 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 V případě, že výsledkem tržních analýz 

provedených vnitrostátním regulačním 

orgánem bude zjištění, že nabídky na 

společné investice a/nebo obchodní 

dohody o nich nenapomáhají udržitelné 

hospodářské soutěži, budou náležité 

regulační povinnosti operátorů, kteří jsou 
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označeni jako operátoři s významnou tržní 

silou na příslušném trhu, zachovány nebo 

upraveny vnitrostátním regulačním 

orgánem. 

Or. en 

Odůvodnění 

Obchodní dohody nesmí uměle vést ke zrušení povinností poskytnout přístup, pokud jsou 

nezbytné k umožnění a zachování udržitelné hospodářské soutěže. 

 

Pozměňovací návrh   1038 

Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 75 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dojde-li vnitrostátní regulační orgán k 

závěru, že odpovídajícími povinnostmi 

uloženými podle článků 67 až 72 nebylo 

dosaženo účinné hospodářské soutěže a že 

existují významné a přetrvávající problémy 

či tržní selhání v souvislosti s 

velkoobchodním poskytováním některých 

přístupových produktů na trh, může 

jakožto mimořádné opatření v souladu s čl. 

66 odst. 3 druhým pododstavcem uložit 

vertikálně integrovaným podnikům 

povinnost svěřit činnosti spojené s 

velkoobchodním poskytováním 

přístupových produktů nezávisle 

provozované hospodářské jednotce. 

Dojde-li vnitrostátní regulační orgán k 

závěru, že odpovídajícími povinnostmi 

uloženými podle článků 67 až 72 nebylo 

dosaženo účinné hospodářské soutěže a že 

existují významné a přetrvávající problémy 

či tržní selhání v souvislosti s 

velkoobchodním poskytováním některých 

přístupových produktů na trh, může 

jakožto mimořádné opatření v souladu s čl. 

66 odst. 3 druhým pododstavcem uložit 

vertikálně integrovaným podnikům 

povinnost svěřit činnosti spojené s 

velkoobchodním poskytováním 

přístupových produktů nezávisle 

provozované hospodářské jednotce nebo 

samostatnému právnímu subjektu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1039 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 75 – odst. 1 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dojde-li vnitrostátní regulační orgán k 

závěru, že odpovídajícími povinnostmi 

uloženými podle článků 67 až 72 nebylo 

dosaženo účinné hospodářské soutěže a že 

existují významné a přetrvávající problémy 

či tržní selhání v souvislosti s 

velkoobchodním poskytováním některých 

přístupových produktů na trh, může 

jakožto mimořádné opatření v souladu s čl. 

66 odst. 3 druhým pododstavcem uložit 

vertikálně integrovaným podnikům 

povinnost svěřit činnosti spojené s 

velkoobchodním poskytováním 

přístupových produktů nezávisle 

provozované hospodářské jednotce. 

Dojde-li vnitrostátní regulační orgán k 

závěru, že odpovídající povinnosti uložené 

podle článků 67 až 72 nejsou dostačující k 

dosažení účinné hospodářské soutěže a že 

existují významné a přetrvávající problémy 

či tržní selhání v souvislosti s 

velkoobchodním poskytováním některých 

přístupových produktů na trh, může 

jakožto mimořádné opatření v souladu s čl. 

66 odst. 3 druhým pododstavcem uložit 

vertikálně integrovaným podnikům 

povinnost svěřit činnosti spojené s 

velkoobchodním poskytováním 

přístupových produktů nezávisle 

provozované hospodářské jednotce. 

Or. en 

Odůvodnění 

Funkční oddělení by mělo být v souboru nástrojů vnitrostátních regulačních orgánů nejen 

jako poslední prostředek nápravy, ale jako opatření, jehož cílem je zajistit účinnou 

hospodářskou soutěž. 

 

Pozměňovací návrh   1040 

Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 75 – odst. 1 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tato hospodářská jednotka dodává 

přístupové produkty a služby všem 

podnikům, včetně dalších hospodářských 

jednotek v rámci mateřského podniku, ve 

stejných lhůtách a za stejných smluvních 

podmínek, včetně podmínek týkajících se 

úrovně cen a služeb, a prostřednictvím 

stejných systémů a procesů. 

V případě funkčního oddělení, kdy 
hospodářská jednotka dodává přístupové 

produkty a služby všem podnikům, včetně 

dalších hospodářských jednotek v rámci 

mateřského podniku, ve stejných lhůtách a 

za stejných smluvních podmínek, včetně 

podmínek týkajících se úrovně cen a 

služeb, a prostřednictvím stejných systémů 

a procesů. 

Or. en 



PE602.952v01-00 120/177 AM\1122811CS.docx 

CS 

Odůvodnění 

Vnitrostátní regulační orgány by měly mít možnost, v případě odůvodnění vnitrostátními 

okolnostmi, překročit rámec právního oddělení a nařídit úplné odstranění velkoobchodní 

činnosti z maloobchodní činnosti. 

 

Pozměňovací návrh   1041 

Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 75 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Dojde-li vnitrostátní regulační orgán k 

závěru, že ani uložením povinnosti 

funkčního oddělení nebylo dosaženo 

účinné hospodářské soutěže, může uložit 

povinnost právního oddělení. Uložením 

této povinnosti může být zakázáno, aby 

právně samostatné společnosti řídil tentýž 

konečný vlastník (popř. vlastníci) a aby 

kterákoli z těchto společností uplatňovala 

prostřednictvím práv, smluv či jiných 

prostředků rozhodující vliv na ostatní 

společnosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1042 

Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 75 – odst. 2 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. V případech, kdy má vnitrostátní 

regulační orgán v úmyslu uložit povinnost 

funkčního oddělení, předloží Komisi 

žádost, která obsahuje: 

2. V případech, kdy má vnitrostátní 

regulační orgán v úmyslu uložit povinnost 

funkčního nebo právního oddělení, 

předloží Komisi žádost, která obsahuje: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1043 
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Evžen Tošenovský 

 

Návrh směrnice 

Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud mají podniky označené za podniky s 

významnou tržní silou na jednom nebo 

více relevantních trzích v souladu s 

článkem 65 této směrnice v úmyslu převést 

svá aktiva tvořící místní přístupovou síť 

nebo jeho podstatnou část na jinou 

právnickou osobu s odlišnou vlastnickou 

strukturou, nebo založit oddělenou 

hospodářskou jednotku, která bude 

poskytovat všem maloobchodním 

poskytovatelům i svým vlastním 

maloobchodním divizím rovnocenné 

přístupové produkty, informuje o tom 

vnitrostátní regulační orgán předem a 

včasným způsobem, tak aby umožnily 

vnitrostátnímu regulačnímu orgánu 

posoudit výsledek zamýšleného převedení. 

Pokud mají podniky označené za podniky s 

významnou tržní silou na jednom nebo 

více relevantních trzích v souladu s 

článkem 65 této směrnice v úmyslu převést 

svá aktiva tvořící místní přístupovou síť 

nebo jeho podstatnou část na jinou 

právnickou osobu s odlišnou vlastnickou 

strukturou, nebo založit oddělenou 

hospodářskou jednotku, která bude 

poskytovat všem maloobchodním 

poskytovatelům i svým vlastním 

maloobchodním divizím rovnocenné 

přístupové produkty, informuje o tom 

vnitrostátní regulační orgán tři měsíce 

předem a včasným způsobem, tak aby 

umožnily vnitrostátnímu regulačnímu 

orgánu posoudit výsledek zamýšleného 

převedení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1044 

Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 76 – odst. 2 – pododstavec 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Na základě svého posouzení vnitrostátní 

regulační orgán uloží, zachová, změní nebo 

zruší povinnosti v souladu s články 23 a 

32, a je-li to na místě, uplatní ustanovení 

článku 77. Ve svém rozhodnutí může 

vnitrostátní regulační orgán stanovit, že 

dané závazky jsou zcela nebo zčásti 

závazné. Odchylně od čl. 65 odst. 5 může 

vnitrostátní regulační orgán stanovit, že 

některé nebo všechny závazky jsou 

závazné po celou dobu, po kterou jsou 

nabízeny. 

Na základě svého posouzení vnitrostátní 

regulační orgán uloží, zachová, změní nebo 

zruší povinnosti v souladu s články 23 a 

32. Ve svém rozhodnutí může vnitrostátní 

regulační orgán stanovit, že dané závazky 

jsou zcela nebo zčásti závazné. Odchylně 

od čl. 65 odst. 5 může vnitrostátní 

regulační orgán stanovit, že některé nebo 

všechny závazky jsou závazné po celou 

dobu, po kterou jsou nabízeny. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1045 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh směrnice 

Článek 77 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 77  vypouští se 

Vertikálně oddělené podniky  

1.Vnitrostátní regulační orgán, jenž 

podnik, který není přítomen na žádném 

maloobchodním trhu se službami 

elektronických komunikací, označí v 

souladu s článkem 65 jako podnik s 

významnou tržní silou na jednom nebo 

několika velkoobchodních trzích, zváží, 

zda má uvedený podnik tyto vlastnosti: 

 

a)všechny společnosti a obchodní útvary v 

rámci daného podniku, včetně všech 

společností, jež jsou kontrolovány, avšak 

nikoli nezbytně zcela vlastněny stejným 

konečným vlastníkem (vlastníky), mají 

činnosti – stávající a plánované do 

budoucna – pouze na velkoobchodních 

trzích se službami elektronických 

komunikací, a nemají proto činnosti na 

žádném maloobchodním trhu se službami 

elektronických komunikací 

poskytovanými koncovým uživatelům v 

Unii; 

 

b)daný podnik nemá exkluzivní dohodu 

nebo dohodu, která fakticky představuje 

exkluzivní dohodu, s jediným a odděleným 

podnikem vykonávajícím činnost na 

navazujících trzích, jenž je aktivní na 

jakémkoli maloobchodním trhu se 

službami elektronických komunikací 

poskytovanými soukromým nebo 

obchodním koncovým uživatelům. 

 

2.Pokud vnitrostátní regulační orgán 

dojde k závěru, že podmínky stanovené v 

odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku jsou 

splněny, smí uvedenému podniku uložit 
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pouze povinnosti podle článku 70 nebo 71. 

3.Vnitrostátní regulační orgán povinnosti 

uložené podniku v souladu s tímto 

článkem kdykoli přezkoumá, dojde-li k 

závěru, že podmínky stanovené v odst. 1 

písm. a) a b) tohoto článku již nejsou 

splněny, a podle potřeby uplatní články 65 

až 72. 

 

4.Vnitrostátní regulační orgán povinnosti 

uložené podniku v souladu s tímto 

článkem rovněž přezkoumá, pokud na 

základě doložených podmínek, které daný 

podnik nabízí svým zákazníkům na 

navazujících trzích, tento orgán dojde k 

závěru, že vznikly soutěžní problémy 

poškozující koncové uživatele, jež vyžadují 

uložení jedné nebo více povinností 

stanovených v článcích 67, 68, 69 nebo 72 

nebo změnu povinností uložených v 

souladu s odstavcem 2. 

 

5.Uložení povinností a jejich přezkum v 

souladu s tímto článkem probíhá v 

souladu s postupy uvedenými v článcích 

23, 32 a 33. 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1046 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 77 – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) daný podnik nemá exkluzivní 

dohodu nebo dohodu, která fakticky 

představuje exkluzivní dohodu, s jediným a 

odděleným podnikem vykonávajícím 

činnost na navazujících trzích, jenž je 

aktivní na jakémkoli maloobchodním trhu 

se službami elektronických komunikací 

poskytovanými soukromým nebo 

obchodním koncovým uživatelům. 

b) daný podnik nemá exkluzivní 

dohodu nebo dohodu, která de jure nebo 

de facto představuje exkluzivní dohodu, s 

jediným a odděleným podnikem 

vykonávajícím činnost na navazujících 

trzích, jenž je aktivní na jakémkoli 

maloobchodním trhu se službami 

elektronických komunikací poskytovanými 

soukromým nebo obchodním koncovým 

uživatelům, a/nebo omezujícím přístup 
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třetí strany k inženýrským stavbám a/nebo 

omezujícím přístup třetí strany k určitým 

síťovým prvkům a přiřazeným zařízením a 

jejich využívání. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je zásadní, aby čistě velkoobchodní podniky nevyužívaly svého monopolního postavení tím, že 

třetím stranám omezí přístup na trh. Požadavky na otevřený přístup na trh jsou tudíž zcela 

nutné. Přitom by měly splňovat povinnosti odděleného účetnictví a regulace cen za účelem 

zajištění úplné transparentnosti. 

 

Pozměňovací návrh   1047 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 77 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) podnik není samostatným 

podnikem ve smyslu článků 75 a 76; 

Or. en 

Odůvodnění 

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

důvodů, které souvisí s vnitřní logikou textu. 

 

Pozměňovací návrh   1048 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Návrh směrnice 

Čl. 77 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud vnitrostátní regulační orgán 

dojde k závěru, že podmínky stanovené v 

odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku jsou 

splněny, smí uvedenému podniku uložit 

pouze povinnosti podle článku 70 nebo 71. 

2. Pokud vnitrostátní regulační orgán 

dojde k závěru, že podmínky stanovené v 

odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku jsou 

splněny, smí uvedenému podniku uložit 

pouze povinnosti podle článků 67, 70, 71 a 

72. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1049 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 77 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud vnitrostátní regulační orgán 

dojde k závěru, že podmínky stanovené v 

odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku jsou 

splněny, smí uvedenému podniku uložit 

pouze povinnosti podle článku 70 nebo 71. 

2. Pokud vnitrostátní regulační orgán 

dojde k závěru, že podmínky stanovené v 

odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku jsou 

splněny, smí uvedenému podniku uložit 

pouze povinnosti podle článku 70 nebo 72. 

Or. en 

Odůvodnění 

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

důvodů, které souvisí s vnitřní logikou textu. 

 

Pozměňovací návrh   1050 

Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 

Čl. 77 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Vnitrostátní regulační orgán 

považuje tyto podmínky za splněné, i když 

podnik nabízí fyzické propojení s 

konečnými uživateli nebo poskytuje 

přenos signálů nebo síťové prvky na 

realizaci nebo rozvoj místní fyzické 

infrastruktury pro řemesla, podniky a 

profese. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1051 

Patrizia Toia 

 

Návrh směrnice 



PE602.952v01-00 126/177 AM\1122811CS.docx 

CS 

Čl. 77 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Vnitrostátní regulační orgán 

povinnosti uložené podniku v souladu s 

tímto článkem rovněž přezkoumá, pokud 

na základě doložených podmínek, které 

daný podnik nabízí svým zákazníkům na 

navazujících trzích, tento orgán dojde k 

závěru, že vznikly soutěžní problémy 

poškozující koncové uživatele, jež vyžadují 

uložení jedné nebo více povinností 

stanovených v článcích 67, 68, 69 nebo 72 

nebo změnu povinností uložených v 

souladu s odstavcem 2. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1052 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 78 – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vnitrostátní regulační orgán zajistí, aby 

proces vyřazení z provozu zahrnoval 

transparentní harmonogram a podmínky, 

mimo jiné včetně vhodné výpovědní doby 

a přechodného období, a stanoví 

dostupnost alternativních srovnatelných 

produktů poskytujících přístup k síťovým 

prvkům nahrazujícím vyřazenou 

infrastrukturu, je-li to nezbytné k ochraně 

hospodářské soutěže a práv koncových 

uživatelů. 

Vnitrostátní regulační orgán zajistí, aby 

proces vyřazení z provozu zahrnoval 

transparentní harmonogram a podmínky, 

mimo jiné včetně vhodné výpovědní doby 

a přechodného období, a včasným 

způsobem stanoví dostupnost 

alternativních srovnatelných produktů 

poskytujících přístup k síťovým prvkům 

nahrazujícím vyřazenou infrastrukturu, je-

li to nezbytné k ochraně hospodářské 

soutěže a práv koncových uživatelů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1053 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 78 – odst. 2 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vnitrostátní regulační orgán zajistí, aby 

proces vyřazení z provozu zahrnoval 

transparentní harmonogram a podmínky, 

mimo jiné včetně vhodné výpovědní doby 

a přechodného období, a stanoví 

dostupnost alternativních srovnatelných 

produktů poskytujících přístup k síťovým 

prvkům nahrazujícím vyřazenou 

infrastrukturu, je-li to nezbytné k ochraně 

hospodářské soutěže a práv koncových 

uživatelů. 

Vnitrostátní regulační orgán zajistí, aby 

proces vyřazení z provozu zahrnoval 

transparentní harmonogram a podmínky, 

mimo jiné včetně konkrétní lhůty, vhodné 

výpovědní doby a přechodného období, a 

stanoví dostupnost rovnocenných produktů 

poskytujících přístup k síťovým prvkům 

nahrazujícím vyřazenou infrastrukturu, je-

li to nezbytné k ochraně hospodářské 

soutěže a práv koncových uživatelů. 

Or. en 

Odůvodnění 

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

důvodů, které souvisí s vnitřní logikou textu. 

 

Pozměňovací návrh   1054 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 78 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) poskytovatel přístupu prokazatelně 

vytvořil vhodné podmínky pro migraci, 

včetně zpřístupnění srovnatelného 

alternativního přístupového produktu 

umožňujícího pokrytí týchž koncových 

uživatelů, jak tomu bylo za použití starší 

infrastruktury a 

a) poskytovatel přístupu prokazatelně 

vytvořil vhodné podmínky pro migraci, 

včetně včasného zpřístupnění 

srovnatelného alternativního přístupového 

produktu umožňujícího pokrytí týchž 

potenciálních koncových uživatelů, jak 

tomu bylo za použití starší infrastruktury; a 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1055 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 78 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 



PE602.952v01-00 128/177 AM\1122811CS.docx 

CS 

a) poskytovatel přístupu prokazatelně 

vytvořil vhodné podmínky pro migraci, 

včetně zpřístupnění srovnatelného 

alternativního přístupového produktu 

umožňujícího pokrytí týchž koncových 

uživatelů, jak tomu bylo za použití starší 

infrastruktury a 

a) poskytovatel přístupu prokazatelně 

vytvořil vhodné podmínky pro migraci, 

včetně zpřístupnění rovnocenného 

přístupového produktu umožňujícího 

pokrytí týchž koncových uživatelů, jak 

tomu bylo za použití starší infrastruktury; a 

Or. en 

Odůvodnění 

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

důvodů, které souvisí s vnitřní logikou textu. 

 

Pozměňovací návrh   1056 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 79 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby všichni 

koncoví uživatelé na jejich území měli 

přístup k dostupné službě funkčního 

přístupu k internetu a k hlasové 

komunikační službě v kvalitě požadované 

na jejich území, včetně připojení 

potřebného pro dané služby, alespoň v 

pevném místě, a to s přihlédnutím ke 

zvláštním vnitrostátním podmínkám za 

dostupnou cenu. 

1. Členské státy zajistí, aby všichni 

koncoví uživatelé na jejich území měli 

přístup k dostupné 

službě širokopásmového přístupu k 

internetu a k hlasové komunikační službě v 

kvalitě požadované na jejich území, včetně 

připojení potřebného pro dané služby, 

alespoň v pevném místě, a to s 

přihlédnutím ke zvláštním vnitrostátním 

podmínkám za dostupnou cenu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1057 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 79 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy vymezí službu 

funkčního přístupu k internetu uvedenou 

v odstavci 1 tak, aby náležitě odrážela 

služby, které využívá většina koncových 

uživatelů na jejich území. Za tímto účelem 

musí být služba funkčního přístupu k 

internetu schopna podporovat minimální 

soubor služeb stanovený v příloze V. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1058 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 79 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy vymezí službu 

funkčního přístupu k internetu uvedenou v 

odstavci 1 tak, aby náležitě odrážela 

služby, které využívá většina koncových 

uživatelů na jejich území. Za tímto účelem 

musí být služba funkčního přístupu k 

internetu schopna podporovat minimální 

soubor služeb stanovený v příloze V. 

2. Členské státy vymezí službu 

funkčního přístupu k internetu uvedenou v 

odstavci 1 tak, aby náležitě odrážela 

služby, které využívá většina koncových 

uživatelů na jejich území. Za tímto účelem 

musí být služba funkčního přístupu k 

internetu schopna, z hlediska rychlosti i 

objemu dat, podporovat alespoň minimální 

soubor služeb stanovený v příloze V. 

Služba funkčního přístupu k internetu 

musí být v souladu s povinnostmi 

otevřeného internetu stanovenými v 

nařízení č. 2120/2015. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1059 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Návrh směrnice 

Čl. 81 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud členský stát s ohledem na 

výsledky zeměpisného průzkumu 

1. Pokud členský stát s ohledem na 

výsledky zeměpisného průzkumu 
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provedeného v souladu s čl. 22 odst. 1 

náležitě prokázal, že nelze zajistit 

dostupnost služby funkčního přístupu k 

internetu vymezené v souladu s čl. 79 odst. 

2 a hlasové komunikační služby v pevném 

místě za běžných obchodních podmínek 

ani prostřednictvím jiných možných 

nástrojů veřejné politiky, může uložit 

příslušné povinnosti univerzální služby, 

aby uspokojil veškeré přiměřené 

požadavky na přístup k těmto službám na 

svém území. 

provedeného v souladu s čl. 22 odst. 1 

náležitě prokázal, že v současnosti není 

zajištěna dostupnost služby funkčního 

přístupu k internetu vymezené v souladu s 

čl. 79 odst. 2 a hlasové komunikační služby 

v pevném místě za běžných obchodních 

podmínek ani prostřednictvím jiných 

možných nástrojů veřejné politiky, může 

uložit příslušné povinnosti univerzální 

služby, aby uspokojil veškeré přiměřené 

požadavky na přístup k těmto službám na 

svém území. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1060 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh směrnice 

Čl. 83 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby při 

poskytování doplňkových služeb a služeb 

překračujících rámec těch, které jsou 

uvedeny v  článku 79, stanovovaly podniky 

poskytující služby v souladu s články 79, 

81 a 82 smluvní podmínky takovým 

způsobem, aby koncový uživatel nebyl 

povinen platit za doplňkové služby nebo 

služby, které pro požadovanou službu 

nejsou nezbytné nebo nejsou vyžadovány. 

1. Členské státy zajistí, aby při 

poskytování doplňkových služeb a služeb 

překračujících rámec těch, které jsou 

uvedeny v článku 79 , stanovovaly podniky 

poskytující hlasové komunikační služby a 

služby přístupu k internetu v souladu s 

články 79, 81 a 82 smluvní podmínky 

takovým způsobem, aby koncový uživatel 

nebyl povinen platit za doplňkové služby 

nebo služby, které pro požadovanou službu 

nejsou nezbytné nebo nejsou vyžadovány. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1061 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 85 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud vnitrostátní regulační orgány na 1. Pokud vnitrostátní regulační orgány na 
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základě výpočtu čistých nákladů podle 

článku 84 zjistí, že podnik je zatížen 

nespravedlivou zátěží, rozhodnou členské 

státy na základě žádosti dotčeného podniku 

základě výpočtu čistých nákladů podle 

článku 84 zjistí, že podnik je zatížen 

nespravedlivou zátěží, rozhodnou členské 

státy na základě žádosti dotčeného 

podniku: 

a) o zavedení mechanismu náhrady 

zjištěných čistých nákladů takovému 

podniku z veřejných prostředků za 

transparentních podmínek; a/nebo 

b) o rozdělení čistých nákladů na 

povinnosti univerzální služby mezi 

poskytovatele sítí a služeb elektronických 

komunikací a podniky, které poskytují 

služby informační společnosti, jak 

stanovuje směrnice 2000/31/ES, a které 

jsou zodpovědné za vysokou 

širokopásmovou spotřebu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Členským státům musí být i nadále ponechána volnost, pokud jde o financování režimu 

souvisejícího s plněním povinnosti univerzální služby. 

 

Pozměňovací návrh   1062 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 85 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

o zavedení mechanismu náhrady 

zjištěných čistých nákladů takovému 

podniku z veřejných prostředků za 

transparentních podmínek. Financovány 

mohou být pouze čisté náklady zjištěné 

podle článku 84, které se vztahují 

k povinnostem stanoveným v článcích 79, 

81 a 82. 

vypouští se 

Or. en 
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Odůvodnění 

Členským státům musí být i nadále ponechána volnost, pokud jde o financování režimu 

souvisejícího s plněním povinnosti univerzální služby. Je v souladu s pozměňovacím návrhem 

k čl. 85 odst. 1. 

 

Pozměňovací návrh   1063 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 85 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2. Pokud jsou čisté náklady rozdělovány 

podle odst. 1 písm. b), zavedou členské 

státy mechanismus rozdělování 

spravovaný vnitrostátním regulačním 

orgánem nebo subjektem nezávislým na 

příjemcích, nad nímž bude vnitrostátní 

regulační orgán vykonávat dohled. 

Financovány mohou být pouze čisté 

náklady zjištěné podle článku 84, které se 

vztahují k povinnostem stanoveným v 

článcích 79, 81 a 82. 

Or. en 

Odůvodnění 

Členským státům musí být i nadále ponechána volnost, pokud jde o financování režimu 

souvisejícího s plněním povinnosti univerzální služby. Je v souladu s pozměňovacím návrhem 

k čl. 85 odst. 1. 

 

Pozměňovací návrh   1064 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 85 – odst. 2 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3. Mechanismus rozdělování respektuje 

zásady transparentnosti, minimálního 

narušení trhu, nediskriminace a 

proporcionality v souladu se zásadami 
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uvedenými v příloze VII části B. Členské 

státy se mohou rozhodnout, že nebudou 

vyžadovat příspěvky od podniků, jejichž 

obrat na vnitrostátním trhu nedosahuje 

stanoveného limitu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Členským státům musí být i nadále ponechána volnost, pokud jde o financování režimu 

souvisejícího s plněním povinnosti univerzální služby. Je v souladu s pozměňovacím návrhem 

k čl. 85 odst. 1. 

 

Pozměňovací návrh   1065 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 85 – odst. 2 c (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4. Veškeré poplatky související s 

rozdělováním nákladů na povinnosti 

univerzální služby musí být rozčleněny a 

určeny pro každý podnik samostatně. 

Podnikům, které neposkytují služby na 

území členského státu, který zavedl 

mechanismus rozdělování, nemohou být 

takové poplatky ukládány ani od nich 

nesmějí být vybírány. 

Or. en 

Odůvodnění 

Členským státům musí být i nadále ponechána volnost, pokud jde o financování režimu 

souvisejícího s plněním povinnosti poskytovat univerzální služby. Je v souladu s 

pozměňovacím návrhem k čl. 85 odst. 1. 

 

Pozměňovací návrh   1066 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh směrnice 

Čl. 87 – odst. 4 – pododstavec 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Sdružení BEREC zřídí centrální registr 

čísel s právem na exteritoriální užívání, do 

něhož vnitrostátní regulační orgány 

předají příslušné informace. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1067 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 88 – odst. 6 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud právo na užívání čísel zahrnuje 

jejich exteritoriální využívání v rámci Unie 

v souladu s čl. 87 odst. 4, připojí 

vnitrostátní regulační úřad k právu na 

užívání zvláštní podmínky tak, aby zajistil 

dodržování všech příslušných 

vnitrostátních pravidel na ochranu 

spotřebitele a vnitrostátních pravidel 

týkajících se užívání čísel, která jsou platná 

v členských státech, kde jsou čísla 

využívána. 

Pokud právo na užívání čísel zahrnuje 

jejich exteritoriální využívání v rámci Unie 

v souladu s čl. 87 odst. 4, připojí 

vnitrostátní regulační úřad k právu na 

užívání zvláštní podmínky tak, aby zajistil 

dodržování všech příslušných 

vnitrostátních pravidel na ochranu 

spotřebitele a vnitrostátních pravidel 

týkajících se užívání čísel, která jsou platná 

v členských státech, kde jsou čísla 

využívána. Členské státy nemohou k těmto 

právům na užívání následně uložit další 

povinnosti. 

Or. en 

Odůvodnění 

Jelikož jsou s právy na užívání spojeny zvláštní podmínky pro dosažení souladu ve všech 

příslušných členských státech, neměly by být tyto státy oprávněny předkládat nové požadavky, 

jejichž výsledkem by bylo vytvoření překážky pro vnitřní trh. V souladu s článkem 104 

jednacího řádu je tento pozměňovací návrh nezbytný z naléhavých důvodů, které souvisí s 

vnitřní logikou textu. 

 

Pozměňovací návrh   1068 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh směrnice 

Čl. 91 – odst. 1 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, že v případě, 

kdy je to technicky a ekonomicky 

proveditelné, a kromě případů, kdy se 

volaný koncový uživatel rozhodl 

z obchodních důvodů omezit přístup 

volajících, kteří se nacházejí ve 

vymezených zeměpisných oblastech, 

příslušné vnitrostátní orgány přijmou 

veškerá potřebná opatření k zaručení toho, 

aby koncoví uživatelé měli: 

1. Členské státy zajistí, že v případě, 

kdy je to technicky a ekonomicky 

proveditelné, a kromě případů, kdy se 

volaný koncový uživatel rozhodl z 

obchodních důvodů omezit přístup 

volajících, kteří se nacházejí ve 

vymezených zeměpisných oblastech, 

příslušné vnitrostátní orgány přijmou 

veškerá potřebná opatření k zaručení toho, 

aby koncoví uživatelé hlasových 

komunikačních služeb byli schopni: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1069 

Morten Helveg Petersen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 92 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Poskytovatelé sítí či služeb elektronických 

komunikací neuplatní vůči koncovým 

uživatelům žádné diskriminační požadavky 

ani podmínky pro přístup nebo užívání 

založené na národnosti nebo místě pobytu 

koncového uživatele, pokud by takové 

rozdíly nebyly objektivně odůvodněné. 

Poskytovatelé sítí či služeb elektronických 

komunikací neuplatní vůči koncovým 

uživatelům žádné diskriminační požadavky 

ani podmínky pro přístup nebo užívání 

založené na národnosti nebo místě pobytu 

koncového uživatele, pokud takové 

rozdíly nejsou objektivně odůvodněné a 

pokud nejsou v souladu s rozsahem a 

výkladem základních práv, jak stanoví 

článek 52 Listiny. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1070 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 92 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Poskytovatelé sítí či služeb elektronických 1. Poskytovatelé sítí či služeb 
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komunikací neuplatní vůči koncovým 

uživatelům žádné diskriminační požadavky 

ani podmínky pro přístup nebo užívání 

založené na národnosti nebo místě pobytu 

koncového uživatele, pokud by takové 

rozdíly nebyly objektivně odůvodněné. 

elektronických komunikací neuplatní vůči 

koncovým uživatelům žádné diskriminační 

požadavky ani podmínky pro přístup nebo 

užívání založené na národnosti nebo místě 

pobytu koncového uživatele, pokud by 

takové rozdíly nebyly objektivně 

odůvodněné. 

Or. en 

Odůvodnění 

Komise ve svém návrhu na jednotný trh v oblasti telekomunikací ze dne 11. září 2013 již 

navrhla regulovat hovory v rámci EU a textové zprávy ze země, v níž jsou hrazeny poplatky za 

mobilní služby, a které končí v jiném členském státě, jenž si dává za cíl odstranit příliš vysoké 

poplatky. Toto ustanovení opětovně zavádí tento návrh. 

 

Pozměňovací návrh   1071 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 92 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2. Není-li to objektivně odůvodněno, 

poskytovatelé služeb elektronických 

komunikací pro veřejnost neuplatní tarify 

za komunikační služby v rámci Unie 

končící v jiném členském státě, které by 

byly vyšší: 

 a) v případě pevných komunikačních 

služeb než tarify za vnitrostátní 

meziměstské komunikační služby; 

 b) v případě mobilních komunikačních 

služeb než eurotarify za regulované 

komunikační služby v oblasti hlasového, 

datového a SMS roamingu uvedené v 

nařízení (EU) č. 2015/2120. 

Or. en 

Odůvodnění 

Komise ve svém návrhu na jednotný trh v oblasti telekomunikací ze dne 11. září 2013 již 

navrhla regulovat hovory v rámci EU a textové zprávy ze země, v níž jsou hrazeny poplatky za 
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mobilní služby, a které končí v jiném členském státě, jenž si dává za cíl odstranit příliš vysoké 

poplatky. Toto ustanovení opětovně zavádí tento návrh. 

 

Pozměňovací návrh   1072 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Článek 92 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 92a  

 1. Neprokáže-li poskytovatel služeb 

elektronických komunikací pro 

veřejnost existenci objektivně 

odůvodněných přímých nákladů, 

neuplatní tarify pro pevné a mobilní 

komunikační služby v rámci Unie končící 

v jiném členském státě, které se liší od 

tarifů pro služby končící v tomtéž 

členském státě. 

 2. Po šesti měsících od vstupu této 

směrnice v platnost poskytne BEREC 

pokyny pro úhradu takových objektivně 

odůvodněných přímých nákladů podle 

odstavce 1. 

 3. Jeden rok od vstupu této směrnice v 

platnost a následně každoročně předloží 

Evropská komise zprávu o uplatňování 

povinností uvedených v odstavci 1, včetně 

hodnocení vývoje tarifů pro komunikaci v 

rámci Unie. 

Or. en 

Odůvodnění 

This provision helps to build one pillar for a digital single market in telecoms and provides a 

simple and fair solution to expensive tariffs for international calls without having to regulate 

prices. Seeking to abolish any type of discriminatory practice, whether on access to services 

or prices for cross-border services, is very important for the creation of a true Digital Single 

Market for consumers. The prohibition of price differentiation based on the geographical 

origin and destination of a service is an adequate approach, and telecom providers should 

therefore never be allowed to have access or pricing policies based on these elements, unless 

unavoidable and significant additional costs need to be covered to offer the service. In these 

cases, the proposal foresees a wide exception where “objectively justified” additional costs 
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are present. In that regard, the proposed Directive must include legal clarity as to what 

should be the general principles to determine exemptions to the non-discrimination rule and 

mandate BEREC and NRAs to develop more detailed guidelines. Furthermore, the Directive 

should call on the Commission and NRAs to closely monitor on a case-by-case basis that 

service providers are respecting the criteria when their prices are discriminatory. Operators 

often denounce the amount of revenue they theoretically will stop receiving if they cannot 

overprice cross-border services. Yet it is of equal importance to understand that the 

disappearance of these expensive charges will increase the use of cross-border telecom 

services, generate more demand and therefore more revenue for operators. 

 

Pozměňovací návrh   1073 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh směrnice 

Čl. 93 – název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Záruky týkající se základních práv Základní práva 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1074 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh směrnice 

Čl. 93 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Vnitrostátní opatření týkající se 

přístupu koncových uživatelů ke službám a 

aplikacím nebo jejich využívání 

prostřednictvím sítí elektronických 

komunikací respektují základní práva a 

svobody, jak jsou zaručeny Listinou 
základních práv Evropské unie a obecnými 

zásadami práva Unie. 

1. Vnitrostátní opatření týkající se 

přístupu koncových uživatelů ke službám a 

aplikacím nebo jejich využívání 

prostřednictvím sítí elektronických 

komunikací respektují Listinu základních 

práv Evropské unie a obecné zásady práva 

Unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1075 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh směrnice 
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Čl. 93 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Jakékoliv z uvedených opatření, 

které se týká přístupu koncových uživatelů 

ke službám a aplikacím nebo jejich 

využívání prostřednictvím sítí 

elektronických komunikací a které povede 

k omezení těchto základních práv a 

svobod, může být přijato pouze v případě, 

že je stanoveno zákonem a respektuje 

podstatu těchto práv a svobod, je vhodné, 
přiměřené a nezbytné a skutečně naplňuje 

cíle obecného zájmu uznávané Unií nebo 

potřebu chránit práva a svobody druhých v 

souladu s čl. 52 odst. 1 Listiny základních 

práv Evropské unie a s obecnými zásadami 

práva Unie, včetně účinné soudní ochrany 

a řádného procesu. Tato opatření tak 

mohou být přijata pouze při náležitém 

zohlednění zásady presumpce neviny 

a práva na soukromí. Uvedeným opatřením 

musí předcházet spravedlivé a nestranné 

řízení, zahrnující právo na slyšení dotyčné 

osoby nebo dotyčných osob, s výhradou 

potřeby příslušných podmínek a procesních 

opatření ve skutečně naléhavých případech 

v souladu s  Listinou základních práv 

Evropské unie a obecnými zásadami 

práva Unie. Právo na účinný a včasný 

soudní přezkum musí být zaručeno. 

2. Jakékoliv z uvedených opatření, 

které se týká přístupu koncových uživatelů 

ke službám a aplikacím nebo jejich 

využívání prostřednictvím sítí 

elektronických komunikací a které povede 

k omezení výkonu těchto práv a svobod, 

může být přijato pouze v případě, že je 

stanoveno zákonem a respektuje práva a 

svobody uznané v Listině, je přiměřené a 

nezbytné a skutečně naplňuje cíle 

obecného zájmu uznávané Unií nebo 

potřebu chránit práva a svobody druhých v 

souladu s čl. 52 odst. 1 Listiny základních 

práv Evropské unie a s obecnými zásadami 

práva Unie, včetně práva na účinnou 

právní ochranu a spravedlivý proces. Tato 

opatření tak mohou být přijata pouze při 

náležitém zohlednění zásady presumpce 

neviny a práva na soukromí. Uvedeným 

opatřením musí předcházet spravedlivé a 

nestranné řízení, zahrnující právo na 

slyšení dotyčné osoby nebo dotyčných 

osob, s výhradou potřeby příslušných 

podmínek a procesních opatření ve 

skutečně naléhavých případech v souladu s 

Listinou. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1076 

Morten Helveg Petersen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 93 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. S cílem přispět k jednotnému 

uplatňování základních práv sdružení 

BEREC po konzultaci se zúčastněnými 

stranami a v úzké spolupráci s Komisí a 

Agenturou Evropské unie pro základní 

práva (FRA) vydá do ... [datum] pokyny o 
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společných přístupech k zajištění toho, 

aby vnitrostátní opatření týkající se 

přístupu koncových uživatelů ke službám 

a aplikacím nebo jejich využívání 

prostřednictvím sítí elektronických 

komunikací respektovala základní práva a 

svobody zaručené Listinou základních 

práv Evropské unie a obecné zásady práva 

Unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1077 

András Gyürk 

 

Návrh směrnice 

Čl. 94 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy ve svých vnitrostátních 

právních předpisech neponechají ani do 

nich nezařadí ustanovení na ochranu 

koncových uživatelů týkající se témat, 

jimiž se zabývá tato hlava, která by se 

odchylovala od ustanovení uvedených v 

této hlavě, a to ani přísnější či méně 

přísná ustanovení, která by zaručovala 

jinou úroveň ochrany, není-li v této hlavě 

stanoveno jinak. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Jsme přesvědčeni, že stávající přístup umožňuje členským státům přizpůsobit rámec EU 

zvláštním vnitrostátním potřebám a technologickému vývoji, který definuje řešení se 

zaměřením na zvláštní obchodní praktiky identifikované na vnitrostátních trzích a který 

stanovuje referenční kritéria, jež progresivně pomáhají zlepšovat odvětvovou ochranu 

koncových uživatelů v Unii. Maximální harmonizace může vyústit v omezení záruk ohledně 

koncového uživatele. Stávající právní předpisy představují náležitý rámec ochrany koncových 

uživatelů. 

 

Pozměňovací návrh   1078 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Návrh směrnice 

Čl. 94 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy ve svých vnitrostátních 

právních předpisech neponechají ani do 

nich nezařadí ustanovení na ochranu 

koncových uživatelů týkající se témat, 

jimiž se zabývá tato hlava, která by se 

odchylovala od ustanovení uvedených v 

této hlavě, a to ani přísnější či méně 

přísná ustanovení, která by zaručovala 

jinou úroveň ochrany, není-li v této hlavě 

stanoveno jinak. 

Členské státy do svých vnitrostátních 

právních předpisů za žádných okolností 

nezařadí ustanovení na ochranu koncových 

uživatelů, která jsou v rozporu s 

ustanoveními uvedenými v této hlavě, 

jelikož představuje minimální úroveň 

ochrany koncového uživatele, o kterou by 

se mělo v Unii usilovat. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1079 

Krišjānis Kariņš 

 

Návrh směrnice 

Článek 95 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[...] vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1080 

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

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Návrh směrnice 

Čl. 95 – odst. 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Poskytovatelé veřejně dostupných 

služeb elektronických komunikací, které 

nejsou interpersonálními komunikačními 

službami nezávislými na číslech, do svých 

smluv začlení informace uvedené v 

odstavcích 1, 2 a 4. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   1081 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh směrnice 

Čl. 95 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Sdružení BEREC vydá do [entry into 

force + 12 months] rozhodnutí o šabloně 

pro shrnutí smlouvy, která obsahuje 

alespoň hlavní prvky požadavků na 

informace v souladu s odstavci 1 a 2. Tyto 

hlavní prvky zahrnují alespoň tyto úplné 

informace: 

Komise vydá do [vstup v platnost + 12 

měsíců] rozhodnutí o šabloně pro shrnutí 

smlouvy, která obsahuje alespoň hlavní 

prvky požadavků na informace v souladu s 

odstavci 1 a 2. Tyto hlavní prvky zahrnují 

alespoň tyto úplné informace: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1082 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh směrnice 

Čl. 95 – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Poskytovatelé služeb přístupu k 

internetu a poskytovatelé veřejně 

dostupných interpersonálních 

komunikačních služeb založených na 

číslech nabízejí koncovým uživatelům 

funkci sledování a kontroly využívání 

každé z účtovaných služeb, a to na základě 

času či objemu spotřeby. Tato funkce 

zahrnuje včasný přístup k informacím o 

úrovni spotřeby služeb zahrnutých do 

plánu sazeb. 

6. Poskytovatelé služeb přístupu k 

internetu a poskytovatelé veřejně 

dostupných hlasových komunikačních 

služeb nabízejí koncovým uživatelům 

funkci sledování a kontroly využívání 

každé z účtovaných služeb, a to na základě 

času či objemu spotřeby. Tato funkce 

zahrnuje včasný přístup k informacím o 

úrovni spotřeby služeb zahrnutých do 

plánu sazeb. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1083 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh směrnice 

Čl. 96 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Vnitrostátní regulační orgány 

zajistí, aby podniky poskytující veřejně 

dostupné služby elektronických 

komunikací jiné, než jsou interpersonální 

komunikační služby nezávislé na číslech, 

nebo samy vnitrostátní regulační orgány 
zveřejňovaly informace uvedené v příloze 

VIII, a to ve srozumitelné, úplné a snadno 

přístupné formě. Vnitrostátní regulační 

orgány mohou stanovit další požadavky 

týkající se toho, v jaké formě se tyto 

informace mají zveřejňovat. 

1. Vnitrostátní regulační orgány 

zajistí, aby podniky poskytující veřejně 

dostupné služby hlasových elektronických 

komunikací nebo veřejně dostupné služby 

přístupu k internetu zveřejňovaly 

informace uvedené v příloze VIII, a to ve 

srozumitelné, úplné a snadno přístupné 

formě. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1084 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh směrnice 

Čl. 96 – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vnitrostátní regulační orgány zajistí, aby 

koncoví uživatelé měli bezplatně přístup k 

alespoň jednomu srovnávacímu nástroji, 

který jim umožní porovnat a zhodnotit 

ceny a sazby a kvalitu poskytování různých 

veřejně dostupných služeb elektronických 

komunikací jiných, než jsou 

interpersonální komunikační služby 

nezávislé na číslech. 

Vnitrostátní regulační orgány mohou 

zajistit, aby koncoví uživatelé měli 

bezplatně přístup k alespoň jednomu 

srovnávacímu nástroji, který jim umožní 

porovnat a zhodnotit ceny a sazby a kvalitu 

poskytování různých veřejně dostupných 

služeb elektronických komunikací jiných, 

než jsou interpersonální komunikační 

služby nezávislé na číslech. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1085 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 98 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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3. Koncoví uživatelé mají právo 

ukončit smlouvu, aniž by jim vznikly 

jakékoli náklady, když jsou vyrozuměni o 

změnách smluvních podmínek 

navrhovaných poskytovatelem veřejně 

dostupných služeb elektronických 

komunikací jiných, než jsou 

interpersonální komunikační služby 

nezávislé na číslech, nejsou-li navrhované 

změny pro koncové uživatele výhradně 

přínosné nebo nejsou-li zásadně nutné pro 

provedení legislativních či regulačních 

změn. Poskytovatelé vyrozumí koncové 

uživatele o jakýchkoli těchto změnách 

alespoň jeden měsíc předem a zároveň je 

informují o jejich právu ukončit smlouvu, 

aniž by jim vznikly jakékoli náklady, 

jestliže s novými podmínkami nesouhlasí. 

Členské státy zajistí, aby byl koncový 

uživatel vyrozuměn jasným a 

srozumitelným způsobem prostřednictvím 

trvalého nosiče a ve formátu, který si zvolil 

při uzavření smlouvy. 

3. Koncoví uživatelé mají právo 

ukončit smlouvu, aniž by jim vznikly 

jakékoli náklady, když jsou vyrozuměni o 

změnách smluvních podmínek 

navrhovaných poskytovatelem veřejně 

dostupných služeb elektronických 

komunikací jiných, než jsou 

interpersonální komunikační služby 

nezávislé na číslech, nejsou-li navrhované 

změny zásadně nutné pro provedení 

legislativních či regulačních změn. 

Poskytovatelé vyrozumí koncové uživatele 

o jakýchkoli těchto změnách alespoň jeden 

měsíc předem a zároveň je informují o 

jejich právu ukončit smlouvu, aniž by jim 

vznikly jakékoli náklady, jestliže s novými 

podmínkami nesouhlasí. Členské státy 

zajistí, aby byl koncový uživatel 

vyrozuměn jasným a srozumitelným 

způsobem prostřednictvím trvalého nosiče 

a ve formátu, který si zvolil při uzavření 

smlouvy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1086 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 98 – odst. 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Za nedodržení výkonu pro účely 

aktivace prostředků nápravy, které má 

spotřebitel k dispozici podle unijního a 

vnitrostátního práva, se považuje jakákoli 

velká a trvající či pravidelně se opakující 

odchylka skutečného výkonu služby 

elektronických komunikací, pokud jde o 

parametry kvality služby, od výkonu, který 

poskytovatel služeb elektronických 

komunikací uvedl, pokud byly příslušné 

skutečnosti zjištěny za pomoci 

mechanismu sledování ověřeného 

vnitrostátním regulačním orgánem. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1087 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 99 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě, že koncový uživatel mění 

poskytovatele služeb přístupu k internetu, 

poskytnou mu dotčení poskytovatelé před 

touto změnou a v jejím průběhu 

odpovídající informace a zajistí kontinuitu 

služeb. Přijímající poskytovatel zajistí, aby 

k aktivaci služeb došlo k datu 

dohodnutému s koncovým uživatelem. 

Předávající poskytovatel nadále poskytuje 

své služby za stejných podmínek až do 

doby, kdy jsou aktivovány služby 

přijímajícího poskytovatele. Přerušení 

poskytování služby během změny 

poskytovatele nepřesáhne jeden pracovní 

den. 

V případě, že koncový uživatel mění 

poskytovatele služeb elektronických 

komunikací, které nejsou 

interpersonálními komunikačními 

službami, poskytnou mu dotčení 

poskytovatelé před touto změnou a v jejím 

průběhu odpovídající informace a zajistí 

kontinuitu služeb. Přijímající poskytovatel 

zajistí, aby k aktivaci služeb došlo k datu 

dohodnutému s koncovým uživatelem. 

Předávající poskytovatel nadále poskytuje 

své služby za stejných podmínek až do 

doby, kdy jsou aktivovány služby 

přijímajícího poskytovatele. Přerušení 

poskytování služby během změny 

poskytovatele nepřesáhne jeden pracovní 

den. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1088 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 105 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí interoperabilitu 

zařízení digitální televize určených pro 

spotřebitele v souladu s přílohou X. 

Členské státy zajistí interoperabilitu 

rozhlasových zařízení a zařízení digitální 

televize určených pro spotřebitele v 

souladu s přílohou X. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh   1089 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 105 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí interoperabilitu 

zařízení digitální televize určených pro 

spotřebitele v souladu s přílohou X. 

Členské státy zajistí interoperabilitu 

rozhlasových zařízení a zařízení digitální 

televize určených pro spotřebitele v 

souladu s přílohou X. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   1090 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 106 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy mohou uložit přiměřené 

povinnosti ve veřejném zájmu ohledně 

provozu určených rozhlasových 

a televizních vysílacích kanálů 
a souvisejících doplňkových služeb, 

zejména služeb v oblasti přístupnosti, aby 

byl umožněn vhodný přístup zdravotně 

postiženým koncovým uživatelům, a v 

oblasti dat na podporu služeb televize s 

internetem a elektronických programových 

průvodců; tyto povinnosti mohou uložit 

podnikům ve své příslušnosti, které 

poskytují sítě elektronických komunikací 

používané pro veřejné šíření rozhlasových 

či televizních vysílacích kanálů, pokud 

tyto sítě využívá významný počet 

koncových uživatelů jako hlavní 

prostředek pro příjem rozhlasových 

a televizních vysílacích kanálů. Uvedené 

povinnosti se ukládají pouze tehdy, jsou-li 

nezbytně nutné k dosažení cílů obecného 

zájmu jasně vymezených každým 

členským státem, a musí být přiměřené 

a transparentní. 

Členské státy mohou uložit přiměřené 

povinnosti ve veřejném zájmu ohledně 

provozu rozhlasových vysílacích kanálů, 

audiovizuálních mediálních služeb a 

souvisejících doplňkových služeb, zejména 

služeb v oblasti přístupnosti, aby byl 

umožněn náležitý přístup koncovým 

uživatelům se zdravotním postižením, a v 

oblasti dat podporujících a zajišťujících 

koncovým uživatelům přístup ke službám 
televize s internetem a službám určeným v 

elektronických programových průvodcích; 

tyto povinnosti mohou uložit podnikům ve 

své příslušnosti, které poskytují sítě a 

služby elektronických komunikací 

používané pro veřejné šíření rozhlasových 

vysílacích kanálů a audiovizuálních 

mediálních služeb, pokud tyto sítě a služby 

využívá významný počet koncových 

uživatelů pro příjem rozhlasových 

vysílacích kanálů a audiovizuálních 

mediálních služeb. Uvedené povinnosti se 

ukládají pouze tehdy, jsou-li nezbytně 

nutné k dosažení cílů obecného zájmu 

jasně vymezených každým členským 

státem, a musí být přiměřené a 
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transparentní. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   1091 

Miapetra Kumpula-Natri, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Návrh směrnice 

Čl. 106 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy mohou uložit přiměřené 

povinnosti ve veřejném zájmu ohledně 

provozu určených rozhlasových 

a televizních vysílacích kanálů 

a souvisejících doplňkových služeb, 

zejména služeb v oblasti přístupnosti, aby 

byl umožněn vhodný přístup zdravotně 

postiženým koncovým uživatelům, a v 

oblasti dat na podporu služeb televize s 

internetem a elektronických programových 

průvodců; tyto povinnosti mohou uložit 

podnikům ve své příslušnosti, které 

poskytují sítě elektronických komunikací 

používané pro veřejné šíření rozhlasových 

či televizních vysílacích kanálů, pokud 

tyto sítě využívá významný počet 

koncových uživatelů jako hlavní 

prostředek pro příjem rozhlasových 

a televizních vysílacích kanálů. Uvedené 

povinnosti se ukládají pouze tehdy, jsou-li 

nezbytně nutné k dosažení cílů obecného 

zájmu jasně vymezených každým 

členským státem, a musí být přiměřené 

a transparentní. 

Členské státy mohou uložit přiměřené 

povinnosti ve veřejném zájmu ohledně 

provozu určených rozhlasových a 

audiovizuálních mediálních služeb a 

souvisejících doplňkových služeb, zejména 

služeb v oblasti přístupnosti, aby byl 

umožněn náležitý přístup koncovým 

uživatelům se zdravotním postižením, a v 

oblasti dat podporujících služby televize s 

internetem a určitých služeb týkajících se 

elektronických programových průvodců a 

umožňujících přístup k těmto službám 

koncovým uživatelům; tyto povinnosti 

mohou uložit podnikům ve své 

příslušnosti, které poskytují sítě a služby 

elektronických komunikací používané pro 

veřejné šíření rozhlasových či 

audiovizuálních mediálních služeb, pokud 

tyto sítě a služby využívá významný počet 

koncových uživatelů pro příjem 

rozhlasových a audiovizuálních 

mediálních služeb. Uvedené povinnosti se 

ukládají pouze tehdy, jsou-li nezbytně 

nutné k dosažení cílů obecného zájmu 

jasně vymezených každým členským 

státem, a musí být přiměřené a 

transparentní. 

Or. en 

Odůvodnění 

Odkaz na „kanály rozhlasového vysílání" by měl být aktualizován tím, že bude nahrazen 

pojmem „audiovizuální mediální služby", aby ustanovení bylo schopné obstát v budoucnosti a 

bylo technologicky neutrální. 
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Pozměňovací návrh   1092 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Návrh směrnice 

Čl. 106 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc členských států stanovit 

odpovídající případné úhrady, pokud jde 

o opatření přijatá v souladu s tímto 

článkem, není dotčena ani odstavcem 1 

tohoto článku ani čl. 57 odst. 2, přičemž 

musí být současně zajištěno, aby za 

obdobných okolností neexistovala žádná 

diskriminace ve vztahu k podnikům 

zajišťujícím sítě elektronických 

komunikací. Pokud je stanoveno 

poskytnutí úhrady, členské státy zajistí, aby 

bylo prováděno přiměřeným a  

transparentním způsobem. 

2. Pravomoc členských států stanovit 

odpovídající případné úhrady právním 

ustanovením, pokud jde o opatření přijatá 

v souladu s tímto článkem, není dotčena 

ani odstavcem 1 tohoto článku ani čl. 57 

odst. 2, přičemž musí být současně 

zajištěno, aby za obdobných okolností 

neexistovala žádná diskriminace ve vztahu 

k podnikům zajišťujícím sítě a služby. 

Pokud je stanoveno poskytnutí úhrady, 

členské státy zajistí, aby bylo prováděno 

přiměřeným a transparentním způsobem. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   1093 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh směrnice 

Čl. 107 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž je dotčen čl. 83 odst. 2, 

členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

regulační orgány měly možnost vyžadovat 

od všech podniků poskytujících služby 

přístupu k internetu nebo veřejně dostupné 

interpersonální komunikační služby 

založené na číslech, aby zpřístupnily 

koncovým uživatelům všechny nebo 

některé doplňkové služby uvedené 

v příloze VI části B, pokud je to technicky 

proveditelné a ekonomicky přijatelné, 

a všechny nebo některé doplňkové služby 

uvedené v příloze VI části A. 

1. Aniž je dotčen čl. 83 odst. 2, 

členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

regulační orgány měly možnost vyžadovat 

od všech podniků poskytujících služby 

přístupu k internetu a/nebo hlasové 

komunikační služby, aby zpřístupnily 

koncovým uživatelům všechny nebo 

některé doplňkové služby uvedené v 

příloze VI části B, pokud je to technicky 

proveditelné a ekonomicky přijatelné, a 

všechny nebo některé doplňkové služby 

uvedené v příloze VI části A. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   1094 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh směrnice 

Článek 109 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 109  vypouští se 

Výkon přenesené pravomoci  

1.Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku. 

 

2.Přenesení pravomoci uvedené v 

článcích 40, 60, 73, 102 a 108 je svěřeno 

Komisi na dobu neurčitou od … [datum 

vstupu základního legislativního aktu v 

platnost či jiný datum stanovený společně 

normotvůrci]. 

 

3.Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomoci uvedené v článcích 

40, 60, 73, 102 a 108 kdykoli zrušit. 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku 

Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se 

platnosti již platných aktů v přenesené 

pravomoci. 

 

4.Před přijetím aktu v přenesené 

pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými 

členskými státy v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 

dne 13. dubna 2016. 

 

5.Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 

 

6.Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

článků 40, 60, 73, 102 a 108 vstoupí v 

platnost, pouze pokud proti němu 

Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, 

kdy jim byl tento akt oznámen, nebo 
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pokud Evropský parlament i Rada před 

uplynutím této lhůty informují Komisi o 

tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato 

lhůta prodlouží o dva měsíce. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1095 

Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Návrh směrnice 

Čl. 114 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a) V této souvislosti zejména posoudí, 

zda definice „sítí s velmi vysokou 

kapacitou“ odráží nejefektivnější 

technologii, která se v současnosti na trhu 

používá, pokud jde o šířku pásma pro 

downlink a uplink, odolnost, parametry 

související s chybovostí a latenci a její 

kolísání. Pokud v této oblasti došlo k 

významným zlepšením nebo se ukázalo, že 

jsou relevantní i další funkční prvky, 

může být definice změněna. 

Or. de 

Odůvodnění 

Definice „sítí s velmi vysokou kapacitou“ je založena na nejmodernější technologii, která se v 

současnosti na trhu používá. Pravidelný přezkum této definice zajistí, aby bylo v budoucnu 

vždy podporováno rozšiřování těch nejefektivnějších sítí. 

 

Pozměňovací návrh   1096 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Návrh směrnice 

Čl. 114 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Při přezkoumání se přihlédne 

k sociálnímu, hospodářskému 

a technologickému vývoji a zohlední se 

3. Při přezkoumání se přihlédne k 

sociálnímu, hospodářskému a 

technologickému vývoji a zohlední se 
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mimo jiné mobilita a rychlost přenosu dat 

s ohledem na převládající technologie 

používané většinou koncových uživatelů. 

Komise předloží Evropskému parlamentu 

a Radě zprávu o výsledku přezkoumání. 

mimo jiné mobilita a rychlost přenosu dat s 

ohledem na převládající technologie 

používané většinou koncových uživatelů . 

V kontextu tohoto přezkoumání bude 

rovněž posouzena definice „sítí s velmi 

vysokou kapacitou“; bude přezkoumáno, 

zda tato definice stále splňuje aktuální 

požadavky s ohledem na vývoj technologií 

a měnící se podmínky na trhu. Komise 

předloží Evropskému parlamentu a Radě 

zprávu o výsledku přezkoumání. 

Or. de 

Odůvodnění 

V současné době je sítí s nejlepší výkonností, pokud jde o relevantní výkonnostní parametry, 

komunikační síť využívající optická vlákna. Technologie se však vyvíjejí a v jednotlivých 

členských státech se mění podmínky na trhu. Mělo by proto být možné, aby byla současná 

definice v budoucnu změněna. 

 

Pozměňovací návrh   1097 

Morten Helveg Petersen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 114 – odst. 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Komise provádí pravidelný 

přezkum uplatňování záruk týkajících se 

základních práv uvedených v článku 93. 

Tento přezkum se provádí každých pět let. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1098 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh směrnice 

Příloha I – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Podmínky uvedené v této příloze 

představují maximální seznam podmínek, 

které mohou být spojeny s obecnými 

Podmínky uvedené v této příloze 

představují maximální seznam podmínek, 

které mohou být spojeny s obecnými 



PE602.952v01-00 152/177 AM\1122811CS.docx 

CS 

oprávněními pro sítě a služby 

elektronických komunikací kromě 

interpersonálních komunikačních služeb 

nezávislých na číslech (část A), pro sítě 

elektronických komunikací  (část B) a pro 

služby elektronických komunikací kromě 

interpersonálních komunikačních služeb 

nezávislých na číslech (část C), s právy na 

užívání rádiových frekvencí (část D) 

a s právy na užívání čísel (část E). 

oprávněními pro sítě a služby 

elektronických komunikací kromě 

interpersonálních komunikačních služeb 

nezávislých na číslech (část A), pro sítě 

elektronických komunikací (část B), pro 

služby hlasových komunikací a služby 

přístupu k internetu (část C), s právy na 

užívání rádiových frekvencí (část D) a s 

právy na užívání čísel (část E). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1099 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Příloha I – část A – bod 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Umožnění zákonného odposlechu 

příslušnými vnitrostátními orgány v 

souladu se směrnicí 2002/58/ES a 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů54 . 

vypouští se 

_________________  

54 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1100 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh směrnice 

Příloha I – část A – bod 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Umožnění zákonného odposlechu 

příslušnými vnitrostátními orgány v 

4. Umožnění zákonného odposlechu 

příslušnými vnitrostátními orgány, pokud 
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souladu se směrnicí 2002/58/ES a směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 

ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů54 . 

je poskytovatel usazen nebo provozuje síť 

elektronických komunikací, v souladu se 

směrnicí 2002/58/ES a směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 

ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a směrnicí Evropského parlamentu 

a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 

o evropském vyšetřovacím příkazu v 

trestních věcech. 

_________________  

54 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1101 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Návrh směrnice 

Příloha I – část A – bod 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Povinnosti poskytnout přístup, jiné 

než uvedené v článku 13 této směrnice, 

vztahující se na podniky, které zajišťují sítě 

nebo poskytují služby elektronických 

komunikací. 

7. Povinnosti poskytnout přístup, jiné 

než uvedené v článku 13 této směrnice, 

vztahující se na podniky, které zajišťují sítě 

nebo poskytují služby elektronických 

komunikací, a to včetně povinností podle 

čl. 59 odst. 2, aby se zamezilo 

pochybnostem 

Or. en 

Odůvodnění 

Připojit k čl. 59 odst. 2 o symetrické povinnosti. 

 

Pozměňovací návrh   1102 

Edouard Martin 

 

Návrh směrnice 

Příloha I – část B – písm. 6 a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Podmínky opětovného posouzení 

uživatelských práv poté, co jejich doba 

trvání překročila minimální hranici 

stanovenou v této směrnici. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1103 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Návrh směrnice 

Příloha I – část D – bod 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Povinnost poskytovat službu nebo 

používat druh technologie v rámci omezení 

podle článku 49 této směrnice, případně 

včetně požadavků na pokrytí a kvalitu 

služby. 

1. Povinnost poskytovat službu nebo 

používat druh technologie v rámci omezení 

podle článku 49 této směrnice k pokrytí 

téměř 100 % evropských občanů a 

případně požadavků na kvalitu služby. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1104 

Eva Kaili 

 

Návrh směrnice 

Příloha I – část D – bod 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Povinnost poskytovat službu nebo 

používat druh technologie v rámci omezení 

podle článku 49 této směrnice, případně 

včetně požadavků na pokrytí a kvalitu 

služby. 

1. Povinnost poskytovat službu nebo 

používat druh technologie v rámci omezení 

podle článku 49 této směrnice k pokrytí 

téměř 100 % evropských občanů a 

případně požadavky na kvalitu služby. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1105 

Pervenche Berès, Edouard Martin 
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Návrh směrnice 

Příloha II – část 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) přístup k elektronickým 

programovým průvodcům (EPG). 

b) přístup k elektronickým 

programovým průvodcům (EPG), včetně 

informací umožňujících koncovým 

uživatelům přístup ke službám televize s 

internetem. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   1106 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Návrh směrnice 

Příloha II – část 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) přístup k elektronickým 

programovým průvodcům (EPG). 

b) přístup k elektronickým 

programovým průvodcům (EPG), včetně 

dat podporujících služby televize s 

internetem a umožňujících přístup 

koncových uživatelů k těmto službám 

Or. en 

Odůvodnění 

Zahrnutí „dat podporujících služby televize s internetem a umožňujících přístup k těmto 

službám" do přílohy II části II písm. b) činí podmínky, podle kterých musí být přístup udělen, 

technologicky neutrálními a schopnými obstát i v budoucnosti. Tímto způsobem mohou 

vnitrostátní regulační orgány uložit povinnosti poskytnout přístup za účelem odstranění 

praktik narušujících hospodářskou soutěž na úkor evropských spotřebitelů (data podporující 

služby televize s internetem mohou zahrnovat audiovizuální mediální služby, služby 

rozhlasového vysílání a audio služby, ale také interaktivní služby, jako jsou aplikace, hry a 

hlasování, videa, texty, obrázky a grafika). 

 

Pozměňovací návrh   1107 

Pervenche Berès 

 

Návrh směrnice 

Příloha II – část 2 – písm. b a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) c) přístup k funkcím vyrovnávací 

paměti 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   1108 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis 

 

Návrh směrnice 

Příloha II – část 2 a (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 c) přístup k zařízením vyrovnávací paměti. 

Or. en 

Odůvodnění 

„Zařízení vyrovnávací paměti" hrají stále významnější roli v distribuci audiovizuálních služeb 

na vyžádání. Tento vývoj bychom měli vyhodnotit a povolit vnitrostátním regulačním orgánům 

uložit v případě nutnosti povinnosti poskytnout přístup. 

 

Pozměňovací návrh   1109 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh směrnice 

Příloha III 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 vypouští se 

Kritéria a parametry pro stanovení sazeb 

na velkoobchodních trzích s ukončením 

volání v pevných a mobilních sítích podle 

čl. 73 odst. 4: 

 

a)příslušné přírůstkové náklady na 

velkoobchodní službu ukončení hlasových 

volání jsou dány rozdílem mezi celkovými 

dlouhodobými náklady operátora, který 

poskytuje celou paletu svých služeb, a 

celkovými dlouhodobými náklady tohoto 

operátora, jenž třetím stranám 

neposkytuje velkoobchodní službu 
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ukončení hlasových volání; 

b)k příslušnému přírůstku za ukončení 

volání se z nákladů souvisejících s 

provozem přiřadí pouze ty náklady, které 

by nevznikly, pokud by velkoobchodní 

služba ukončení hlasových volání nebyla 

poskytována; 

 

c)náklady související s dodatečnou 

kapacitou sítě se zahrnou pouze v 

rozsahu, v němž jsou vynuceny potřebou 

zvýšit kapacitu za účelem přenosu 

dodatečného provozu souvisejícího s 

velkoobchodním ukončením hlasových 

volání; 

 

d)z přírůstku za ukončení volání 

v mobilních sítích jsou vyloučeny poplatky 

za rádiové spektrum; 

 

e)zahrnou se pouze ty velkoobchodní 

komerční náklady, které přímo souvisí s 

poskytováním velkoobchodní služby 

ukončení hlasových volání třetím 

stranám; 

 

f)u všech operátorů pevných sítí bez 

ohledu na jejich velikost se má za to, že 

poskytují služby ukončení hlasových 

volání při stejných jednotkových 

nákladech jako efektivní operátor; 

 

g)u operátorů mobilních sítí se minimální 

efektivní rozsah stanoví jako tržní podíl 

činící alespoň 20 %; 

 

h)příslušným způsobem odepisování aktiv 

jsou ekonomické odpisy, a 

 

i)volba technologie modelovaných sítí je 

zaměřena do budoucna, zakládá se na 

páteřní síti na bázi protokolu IP a 

zohledňuje různé technologie, které se v 

období platnosti maximální sazby 

pravděpodobně budou používat. V případě 

pevných sítí se u volání uvažuje výhradně 

komutace paketů. 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1110 
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Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[...] vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1111 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – dílčí nadpis 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ 

NABÍDEK NA SPOLEČNÉ INVESTICE 

KRITÉRIA PRO 

POSUZOVÁNÍ PODMÍNEK 

SPOLEČNÝCH INVESTIC 

Or. en 

Odůvodnění 

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

důvodů, které souvisí s vnitřní logikou textu. 

 

Pozměňovací návrh   1112 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při posuzování nabídky na společnou 

investici podle čl. 74 odst. 1 vnitrostátní 

regulační orgán ověří, zda jsou splněna tato 

kritéria: 

Při posuzování nabídky na společnou 

investici podle čl. 74 odst. 1 vnitrostátní 

regulační orgán ověří, zda jsou splněna či 

zda lze oprávněně očekávat, že v 

budoucnu budou splněna, tato kritéria: 

Or. de 
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Pozměňovací návrh   1113 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při posuzování nabídky na společnou 

investici podle čl. 74 odst. 1 vnitrostátní 

regulační orgán ověří, zda jsou splněna tato 

kritéria: 

Při posuzování nabídek na společnou 

investici nebo velkoobchodní přístup 

podle čl. 74 odst. 1 vnitrostátní regulační 

orgán ověří, zda jsou splněna tato kritéria: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1114 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při posuzování nabídky na společnou 

investici podle čl. 74 odst. 1 vnitrostátní 

regulační orgán ověří, zda jsou splněna tato 

kritéria: 

Při posuzování podmínek společné 

investice podle čl. 74 odst. 1 vnitrostátní 

regulační orgán ověří, zda jsou splněna tato 

kritéria: 

Or. en 

Odůvodnění 

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

důvodů, které souvisí s vnitřní logikou textu. 

 

Pozměňovací návrh   1115 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) Nabídka na společnou investici je 

po dobu životnosti sítě vybudované na 

základě nabídky na společnou investici 

a) Na relevantním trhu existují 

alespoň tři nezávislé sítě; 
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otevřena jakémukoli podniku na 

nediskriminačním základě. Operátor s 

významnou tržní silou může do nabídky 

zahrnout přiměřené podmínky týkající se 

finanční způsobilosti podniku, takže 

potenciální spoluinvestoři například musí 

prokázat schopnost postupného splácení, 

podle nějž se plánuje zavádění, nebo 

přijetí strategického plánu, na jehož 

základě se vypracovávají střednědobé 

plány zavádění, atd. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   1116 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Příloha I – odst. 1 – bod C – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) Nabídka na společnou investici je 

transparentní: 

b) Nabídka na společnou investici je 

spravedlivá, přiměřená, nediskriminační a 

transparentní: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1117 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. b – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) Nabídka na společnou investici je 

transparentní: 

b) Projekt společné investice 

nediskriminuje žádného účastníka; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   1118 

Kaja Kallas 
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Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. b – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) Nabídka na společnou investici je 

transparentní: 

b) Podmínky společné investice jsou 

transparentní: 

Or. en 

Odůvodnění 

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

důvodů, které souvisí s vnitřní logikou textu. 

 

Pozměňovací návrh   1119 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. b – odrážka 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- nabídka je dostupná a snadno 

identifikovatelná na webových stránkách 

operátora s významnou tržní silou, 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   1120 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. b – odrážka 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- nabídka je dostupná a snadno 

identifikovatelná na webových stránkách 

operátora s významnou tržní silou, 

- podmínky jsou dostupné a snadno 

identifikovatelné na webových stránkách 

operátora s významnou tržní silou, 

Or. en 
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Odůvodnění 

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

důvodů, které souvisí s vnitřní logikou textu. 

 

Pozměňovací návrh   1121 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. b – odrážka 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- podmínky se všemi podrobnostmi, 

včetně právní formy dohody o společné 

investici a v příslušných případech 

hlavních bodů pravidel řízení nástroje pro 

společnou investici, musí být zpřístupněny 

bez zbytečného odkladu všem 

potenciálním uchazečům, kteří projevili 

zájem, a 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   1122 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. b – odrážka 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- podmínky se všemi podrobnostmi, 

včetně právní formy dohody o společné 

investici a v příslušných případech 

hlavních bodů pravidel řízení nástroje pro 

společnou investici, musí být zpřístupněny 

bez zbytečného odkladu všem 

potenciálním uchazečům, kteří projevili 

zájem, a 

– podmínky se všemi podrobnostmi, 

včetně právní formy dohody o společné 

investici nebo velkoobchodním přístupu a 

v příslušných případech hlavních bodů 

pravidel řízení nástroje pro společnou 

investici, musí být zpřístupněny bez 

zbytečného odkladu všem potenciálním 

uchazečům, kteří projevili zájem; a 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1123 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 
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Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. b – odrážka 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- proces, například plán pro 

vytvoření a rozvoj projektu společné 

investice, musí být stanoven předem, musí 

být jasně a písemně vysvětlen každému 

potenciálnímu spoluinvestorovi a všechny 

významné milníky musí být jasně 

sdělovány všem podnikům bez jakékoli 

diskriminace. 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   1124 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. b – odrážka 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- proces, například plán pro vytvoření 

a rozvoj projektu společné investice, musí 

být stanoven předem, musí být jasně a 

písemně vysvětlen každému potenciálnímu 

spoluinvestorovi a všechny významné 

milníky musí být jasně sdělovány všem 

podnikům bez jakékoli diskriminace. 

– proces, například plán pro modely 

zavádění nových síťových prvků v 

souladu s čl. 74 odst. 1 písm. 

a) pododstavci ii) a iii), musí být stanoven 

předem, musí být jasně a písemně 

vysvětlen každému potenciálnímu 

spoluinvestorovi a zájemci o přístup a 

všechny významné milníky musí být jasně 

sdělovány všem podnikům bez jakékoli 

diskriminace. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1125 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. c – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Nabídka na společnou investici c) Žádný dodavatel s významnou 
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obsahuje takové podmínky pro potenciální 

spoluinvestory, které podporují 

udržitelnou hospodářskou soutěž v 

dlouhodobém horizontu, zejména: 

tržní silou na relevantním trhu nemá v 

důsledku sítí zřízených na základě 

projektů společných investic na 

maloobchodním trhu podíl větší než 50 %. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   1126 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. c – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Nabídka na společnou investici 

obsahuje takové podmínky pro potenciální 

spoluinvestory, které podporují udržitelnou 

hospodářskou soutěž v dlouhodobém 

horizontu, zejména: 

c) Nabídka obsahuje takové podmínky 

pro potenciální spoluinvestory a zájemce o 

přístup, které podporují udržitelnou 

hospodářskou soutěž v dlouhodobém 

horizontu, zejména: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1127 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. c – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Nabídka na společnou investici 

obsahuje takové podmínky pro potenciální 

spoluinvestory, které podporují udržitelnou 

hospodářskou soutěž v dlouhodobém 

horizontu, zejména: 

c) Podmínky společné investice 

obsahují takové podmínky pro potenciální 

spoluinvestory, které podporují udržitelnou 

hospodářskou soutěž v dlouhodobém 

horizontu, zejména: 

Or. en 

Odůvodnění 

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

důvodů, které souvisí s vnitřní logikou textu. 

 

Pozměňovací návrh   1128 
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Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. c – odrážka 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- všem podnikům musí být 

nabídnuty spravedlivé, přiměřené 

a nediskriminační podmínky pro účast na 

dohodě o společné investici s ohledem na 

okamžik, kdy se připojí, včetně 

požadovaného finančního protiplnění za 

získání zvláštních práv, ochrany 

poskytované spoluinvestorům 

prostřednictvím těchto práv jak ve fázi 

výstavby, tak ve fázi využívání, například 

udělením nezcizitelných práv na užívání 

po očekávanou dobu životnosti sítě 

financované ze společné investice, a 

podmínek pro připojení se k dohodě o 

společné investici a její případné 

ukončení. Nediskriminační podmínky v 

této souvislosti neznamenají, že všem 

potenciálním spoluinvestorům musí být 

nabídnuty přesně stejné podmínky včetně 

finančních, ale že všechny rozdíly v 

nabízených podmínkách musí být 

odůvodněny týmiž objektivními, 

transparentními, nediskriminačními a 

předvídatelnými kritérii, jako je počet 

přípojek koncových uživatelů, který je 

předmětem závazku, 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   1129 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. c – odrážka 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- všem podnikům musí být nabídnuty 

spravedlivé, přiměřené a nediskriminační 

podmínky pro účast na dohodě o společné 

investici s ohledem na okamžik, kdy se 

připojí, včetně požadovaného finančního 

– všem podnikům musí být nabídnuty 

spravedlivé, přiměřené a nediskriminační 

podmínky pro účast na dohodě o společné 

investici nebo velkoobchodním přístupu s 

ohledem na okamžik, kdy se připojí, včetně 
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protiplnění za získání zvláštních práv, 

ochrany poskytované spoluinvestorům 

prostřednictvím těchto práv jak ve fázi 

výstavby, tak ve fázi využívání, například 

udělením nezcizitelných práv na užívání po 

očekávanou dobu životnosti sítě 

financované ze společné investice, a 

podmínek pro připojení se k dohodě o 

společné investici a její případné ukončení. 

Nediskriminační podmínky v této 

souvislosti neznamenají, že všem 

potenciálním spoluinvestorům musí být 

nabídnuty přesně stejné podmínky včetně 

finančních, ale že všechny rozdíly v 

nabízených podmínkách musí být 

odůvodněny týmiž objektivními, 

transparentními, nediskriminačními a 

předvídatelnými kritérii, jako je počet 

přípojek koncových uživatelů, který je 

předmětem závazku, 

požadovaného finančního protiplnění za 

získání zvláštních práv, ochrany 

poskytované spoluinvestorům a zájemcům 

o přístup prostřednictvím těchto práv jak 

ve fázi výstavby, tak ve fázi využívání, 

například udělením nezcizitelných práv na 

užívání po očekávanou dobu životnosti 

nově zavedených síťových prvků, a 

podmínek pro připojení se k dohodě o 

společné investici nebo velkoobchodním 

přístupu a její případné ukončení. 

Spravedlivé, přiměřené a nediskriminační 

podmínky zajistí úhradu nákladů a 

zohlední rizika spojená s investicemi 

operátorů. Nediskriminační podmínky v 

této souvislosti neznamenají, že všem 

potenciálním spoluinvestorům nebo 

zájemcům o přístup musí být nabídnuty 

přesně stejné podmínky včetně finančních, 

ale že všechny rozdíly v nabízených 

podmínkách musí být odůvodněny týmiž 

objektivními, transparentními, 

nediskriminačními a předvídatelnými 

kritérii, jako je počet přípojek koncových 

uživatelů, který je předmětem závazku, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1130 

Michel Reimon 

za skupinu Verts/ALE 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. c – odrážka 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- všem podnikům musí být nabídnuty 

spravedlivé, přiměřené a nediskriminační 

podmínky pro účast na dohodě o společné 

investici s ohledem na okamžik, kdy se 

připojí, včetně požadovaného finančního 

protiplnění za získání zvláštních práv, 

ochrany poskytované spoluinvestorům 

prostřednictvím těchto práv jak ve fázi 

výstavby, tak ve fázi využívání, například 

udělením nezcizitelných práv na užívání po 

očekávanou dobu životnosti sítě 

– všem podnikům musí být nabídnuty 

spravedlivé, přiměřené a nediskriminační 

podmínky pro účast na dohodě o společné 

investici s ohledem na okamžik, kdy se 

připojí, včetně požadovaného finančního 

protiplnění za získání zvláštních práv, 

pokud jde o přístup k individuálním 

linkám a ochranu poskytovanou 
spoluinvestorům prostřednictvím těchto 

práv jak ve fázi výstavby, tak ve fázi 

využívání, například udělením 
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financované ze společné investice, a 

podmínek pro připojení se k dohodě o 

společné investici a její případné ukončení. 

Nediskriminační podmínky v této 

souvislosti neznamenají, že všem 

potenciálním spoluinvestorům musí být 

nabídnuty přesně stejné podmínky včetně 

finančních, ale že všechny rozdíly v 

nabízených podmínkách musí být 

odůvodněny týmiž objektivními, 

transparentními, nediskriminačními a 

předvídatelnými kritérii, jako je počet 

přípojek koncových uživatelů, který je 

předmětem závazku, 

nezcizitelných práv na užívání po 

očekávanou dobu životnosti sítě 

financované ze společné investice, a 

podmínek pro připojení se k dohodě o 

společné investici a její případné ukončení. 

Nediskriminační podmínky v této 

souvislosti neznamenají, že všem 

potenciálním spoluinvestorům musí být 

nabídnuty přesně stejné podmínky včetně 

finančních, ale že všechny rozdíly v 

nabízených podmínkách musí být 

odůvodněny týmiž objektivními, 

transparentními, nediskriminačními a 

předvídatelnými kritérii, jako je počet 

přípojek koncových uživatelů, který je 

předmětem závazku. 

Or. en 

Odůvodnění 

Stávající ustanovení pro společné investice nedovolují neziskovým ani místním 

poskytovatelům internetových služeb podílet se na investicích, jelikož tuto možnost poskytují 

jen větším a úřadujícím subjektům. Jelikož se komunitní sítě a místní subjekty osvědčily při 

propojení znevýhodněných komunit v městských i venkovských oblastech, bylo by standardní 

je považovat za rovné členy telekomunikačního ekosystému, tudíž jim poskytnout spravedlivý 

a rovný přístup k možnostem společných investic. 

 

Pozměňovací návrh   1131 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. c – odrážka 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- nabídka musí umožnit flexibilitu, 

pokud jde o hodnotu a časový plán 

závazků poskytnutých jednotlivými 

spoluinvestory, například formou 

dohodnutého a potenciálně rostoucího 

procentního podílu z celkového počtu 

přípojek koncových uživatelů v dané 

oblasti, k nimž se spoluinvestoři mohou 

postupně zavázat a jejichž jednotkový 

objem se stanoví tak, aby menší 

spoluinvestoři mohli postupně zvyšovat 

svou účast, ale byly zaručeny přiměřené 

úrovně počátečního závazku. Při 

vypouští se 



PE602.952v01-00 168/177 AM\1122811CS.docx 

CS 

stanovení finančních protiplnění 

požadovaných od jednotlivých 

spoluinvestorů se musí zohlednit 

skutečnost, že investoři v časnější fázi 

podstupují vyšší riziko a dříve vynakládají 

kapitál, 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   1132 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. c – odrážka 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- nabídka musí umožnit flexibilitu, 

pokud jde o hodnotu a časový plán závazků 

poskytnutých jednotlivými spoluinvestory, 

například formou dohodnutého a 

potenciálně rostoucího procentního podílu 

z celkového počtu přípojek koncových 

uživatelů v dané oblasti, k nimž se 

spoluinvestoři mohou postupně zavázat a 

jejichž jednotkový objem se stanoví tak, 

aby menší spoluinvestoři mohli postupně 

zvyšovat svou účast, ale byly zaručeny 

přiměřené úrovně počátečního závazku. Při 

stanovení finančních protiplnění 

požadovaných od jednotlivých 

spoluinvestorů se musí zohlednit 

skutečnost, že investoři v časnější fázi 

podstupují vyšší riziko a dříve vynakládají 

kapitál, 

– nabídka musí umožnit flexibilitu, 

pokud jde o hodnotu a časový plán závazků 

poskytnutých jednotlivými spoluinvestory 

nebo poskytovateli velkoobchodního 

přístupu, například formou dohodnutého a 

potenciálně rostoucího procentního podílu 

z celkového počtu přípojek koncových 

uživatelů v dané oblasti, k nimž se 

spoluinvestoři nebo zájemci o přístup 

mohou postupně zavázat, přičemž jsou 

zaručeny přiměřené úrovně počátečního 

závazku. Při stanovení finančních 

protiplnění požadovaných od jednotlivých 

spoluinvestorů nebo zájemců o přístup se 

musí zohlednit skutečnost, že investoři v 

časnější fázi podstupují vyšší riziko a dříve 

vynakládají kapitál, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1133 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. c – odrážka 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- příplatek, který se časem zvyšuje, vypouští se 
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je třeba považovat za odůvodněný v 

případě závazků učiněných v pozdějších 

fázích a pro nové spoluinvestory, kteří do 

společné investice vstupují až po zahájení 

projektu, aby se zohlednilo klesající riziko 

a předešlo motivaci k zadržování kapitálu 

v raných fázích, 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   1134 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. c – odrážka 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- příplatek, který se časem zvyšuje, je 

třeba považovat za odůvodněný v případě 

závazků učiněných v pozdějších fázích a 

pro nové spoluinvestory, kteří do společné 

investice vstupují až po zahájení projektu, 

aby se zohlednilo klesající riziko a 

předešlo motivaci k zadržování kapitálu 

v raných fázích, 

– příplatek, který se časem zvyšuje, je 

třeba považovat za odůvodněný v případě 

závazků učiněných v pozdějších fázích a 

pro nové spoluinvestory nebo zájemce o 

přístup, kteří vstupují až po zahájení 

projektu, aby se zohlednilo klesající riziko 

a předešlo motivaci k zadržování kapitálu v 

raných fázích. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1135 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. c – odrážka 3 a (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – podmínky odrážející rizika užívání 

vyplývající například z nízké míry 

využívání ve srovnání s celkovým 

pokrytím musí být považovány za 

odůvodněné, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   1136 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. c – odrážka 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- dohoda o společné investici musí 

spoluinvestorům umožnit převést nabytá 

práva na jiné spoluinvestory nebo třetí 

strany ochotné připojit se k dohodě o 

společné investici, s výhradou toho, že 

podnik, na nějž jsou práva převáděna, 

musí splnit všechny původní povinnosti 

převodce podle dohody o společné 

investici, 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   1137 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. c – odrážka 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- dohoda o společné investici musí 

spoluinvestorům umožnit převést nabytá 

práva na jiné spoluinvestory nebo třetí 

strany ochotné připojit se k dohodě o 

společné investici, s výhradou toho, že 

podnik, na nějž jsou práva převáděna, musí 

splnit všechny původní povinnosti 

převodce podle dohody o společné 

investici, 

– dohody o společné investici nebo 

velkoobchodním přístupu musí umožnit 

převést nabytá práva na jiné 

spoluinvestory, zájemce o přístup nebo 

třetí strany ochotné připojit se k dohodě o 

společné investici nebo velkoobchodním 

přístupu, s výhradou toho, že podnik, na 

nějž jsou práva převáděna, musí splnit 

všechny původní povinnosti převodce 

podle dohody o společné investici nebo 

velkoobchodním přístupu, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1138 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. c – odrážka 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- spoluinvestoři si musí za 

spravedlivých a přiměřených podmínek 

navzájem udělit práva přístupu k 

infrastruktuře, jež je předmětem společné 

investice, pro účely poskytování 

navazujících služeb, též koncovým 

uživatelům, a to na základě 

transparentních podmínek, které musí být 

transparentně uvedeny v nabídce na 

společnou investici a v následné dohodě, 

zejména pokud jsou spoluinvestoři 

individuálně a odděleně odpovědní za 

zavedení konkrétních částí sítě. Je-li 

vytvořen nástroj pro společnou investici, 

musí přímo či nepřímo poskytnout přístup 

k síti všem spoluinvestorům na základě 

rovnocennosti vstupů a za spravedlivých 

a přiměřených podmínek, včetně 

finančních podmínek odrážejících různé 

úrovně rizika podstupovaného 

jednotlivými spoluinvestory. 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   1139 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. c – odrážka 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- spoluinvestoři si musí za 

spravedlivých a přiměřených podmínek 

navzájem udělit práva přístupu k 

infrastruktuře, jež je předmětem společné 

investice, pro účely poskytování 

navazujících služeb, též koncovým 

uživatelům, a to na základě transparentních 

podmínek, které musí být transparentně 

uvedeny v nabídce na společnou investici a 

v následné dohodě, zejména pokud jsou 

spoluinvestoři individuálně a odděleně 

odpovědní za zavedení konkrétních částí 

sítě. Je-li vytvořen nástroj pro společnou 

investici, musí přímo či nepřímo 

– spoluinvestoři si musí za 

spravedlivých a přiměřených podmínek 

navzájem udělit práva přístupu k 

infrastruktuře, jež je předmětem společné 

investice, pro účely poskytování 

navazujících služeb, též koncovým 

uživatelům, a to na základě transparentních 

podmínek, které musí být transparentně 

uvedeny v nabídce na společnou investici a 

v následné dohodě, zejména pokud jsou 

spoluinvestoři individuálně a odděleně 

odpovědní za zavedení konkrétních částí 

sítě. Je-li vytvořen nástroj pro společnou 

investici, musí přímo či nepřímo 
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poskytnout přístup k síti všem 

spoluinvestorům na základě rovnocennosti 

vstupů a za spravedlivých a přiměřených 

podmínek, včetně finančních podmínek 

odrážejících různé úrovně rizika 

podstupovaného jednotlivými 

spoluinvestory. 

poskytnout přístup k síti všem 

spoluinvestorům na základě rovnocennosti 

výstupů a za spravedlivých a přiměřených 

podmínek, včetně finančních podmínek 

odrážejících různé úrovně rizika 

podstupovaného jednotlivými 

spoluinvestory. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1140 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) Nabídka na společnou investici 

musí zaručit udržitelnou investici, která 

pravděpodobně splní budoucí potřeby, a to 

zaváděním nových síťových prvků, které 

významně přispívají k zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1141 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) Nabídka na společnou investici 

musí zaručit udržitelnou investici, která 

pravděpodobně splní budoucí potřeby, a to 

zaváděním nových síťových prvků, které 

významně přispívají k zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou. 

d) Projekt společné investice si nesmí 

klást za cíl, aby byl příčinou či důsledkem 

jakéhokoli omezení hospodářské soutěže 

mezi účastníky nebo mezi účastníky a 

dalšími dodavateli na stejném relevantním 

trhu. K takovým dohodám či strukturám 

patří např. rozdělení trhu, výměny 

informací, cenové dohody nebo dohody o 

technických inovacích. 

Or. de 
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Pozměňovací návrh   1142 

Kaja Kallas 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) Nabídka na společnou investici 

musí zaručit udržitelnou investici, která 

pravděpodobně splní budoucí potřeby, a to 

zaváděním nových síťových prvků, které 

významně přispívají k zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou. 

d) Podmínky společné investice musí 

zaručit udržitelnou investici, která 

pravděpodobně splní budoucí potřeby, a to 

zaváděním nových síťových prvků, které 

významně přispívají k zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou. 

Or. en 

Odůvodnění 

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

důvodů, které souvisí s vnitřní logikou textu. 

 

Pozměňovací návrh   1143 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – písm. d a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) Projekt společné investice nesmí 

mít přímé ani nepřímé důsledky vedoucí k 

uzavření trhu, jež by by bránily vstupu na 

relevantní trh. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   1144 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Návrh směrnice 

Příloha V – bod 11 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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 11a) 12) Audiovizuální mediální služby 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   1145 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Návrh směrnice 

Příloha V – bod 11 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 11a) Audiovizuální mediální služby 

Or. en 

Odůvodnění 

Zachováme-li přístup využívající seznam k definici služeb, jež mohou být podporovány 

službami funkčního přístupu k internetu, pak by měly být audiovizuální mediální služby do 

tohoto seznamu zapsány. Univerzální přístup k širokopásmovým sítím výrazně přispívá k 

tomu, aby veřejné mediální služby sloužily inkluzivní digitální společnosti v internetovém 

věku. 

 

Pozměňovací návrh   1146 

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

 

Návrh směrnice 

Příloha V – bod 11 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 11a) Služby elektronického 

zdravotnictví 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   1147 

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

 

Návrh směrnice 

Příloha VII – dílčí nadpis 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

VÝPOČET PŘÍPADNÝCH ČISTÝCH 

NÁKLADŮ NA POVINNOSTI 

UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY V SOULADU 

S ČLÁNKY 84 A 85 

VÝPOČET PŘÍPADNÝCH ČISTÝCH 

NÁKLADŮ NA POVINNOSTI 

UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY A 

VYTVOŘENÍ VEŠKERÝCH 

MECHANISMŮ JEJICH HRAZENÍ 

NEBO ROZDĚLENÍ V SOULADU S 

ČLÁNKY 84 A 85 

Or. en 

Odůvodnění 

Členským státům musí být i nadále ponechána volnost, pokud jde o financování režimu 

souvisejícího s plněním povinnosti univerzální služby. Je v souladu s pozměňovacím návrhem 

k čl. 85 odst. 1. 

 

Pozměňovací návrh   1148 

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

 

Návrh směrnice 

Příloha VII – dílčí nadpis 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ČÁST A: VÝPOČET ČISTÝCH 

NÁKLADŮ 

Or. en 

Odůvodnění 

Členským státům musí být i nadále ponechána volnost, pokud jde o financování režimu 

souvisejícího s plněním povinnosti univerzální služby. Je v souladu s pozměňovacím návrhem 

k čl. 85 odst. 1. 

 

Pozměňovací návrh   1149 

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

 

Návrh směrnice 

Příloha VII – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ČÁST B: ÚHRADA ČISTÝCH 

NÁKLADŮ NA POVINNOSTI 
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UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY 

 Úhrada nebo financování čistých nákladů 

na povinnosti univerzální služby vyžaduje, 

aby byla určeným podnikům, které mají 

povinnosti univerzální služby, poskytnuta 

náhrada za služby, které poskytují za 

nekomerčních podmínek. Protože taková 

náhrada zahrnuje finanční převody, 

členské státy zajistí, aby probíhaly 

objektivním, transparentním, 

nediskriminačním a přiměřeným 

způsobem. To znamená, aby převody co 

nejméně narušovaly hospodářskou soutěž 

a uživatelskou poptávku. 

 V souladu s čl. 85 odst. 3 musí 

mechanismus rozdělení, který se opírá o 

fond, používat průhledné a neutrální 

prostředky pro vybírání příspěvků, čímž se 

zabrání nebezpečí dvojího uložení 

příspěvků, které se vztahují jak na 

výstupy, tak na vstupy podniků. 

 Nezávislý subjekt, který spravuje fond, je 

odpovědný za vybírání příspěvků od 

podniků, kterým je vyměřena povinnost 

platit příspěvky na krytí čistých nákladů 

na povinnosti univerzální služby v 

dotyčném členském státě, a má dohlížet na 

převod dlužných částek a/nebo správních 

poplatků podnikům, které jsou oprávněny 

k příjmu plateb z fondu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Členským státům musí být i nadále ponechána volnost, pokud jde o financování režimu 

souvisejícího s plněním povinnosti univerzální služby. Je v souladu s pozměňovacím návrhem 

k čl. 85 odst. 1. 

 

Pozměňovací návrh   1150 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Návrh směrnice 

Příloha X – dílčí nadpis 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

INTEROPERABILITA ZAŘÍZENÍ INTEROPERABILITA DIGITÁLNÍCH 
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DIGITÁLNÍ TELEVIZE URČENÝCH 

PRO SPOTŘEBITELE PODLE 

ČLÁNKU 105 

ZAŘÍZENÍ URČENÝCH PRO 

SPOTŘEBITELE PODLE ČLÁNKU 105 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   1151 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Návrh směrnice 

Příloha X – část 2 a (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Interoperabilita při rozhlasovém 

příjmu 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   1152 

Pervenche Berès 

 

Návrh směrnice 

Příloha X – část 2 b (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Jakékoliv rozhlasové zařízení na 

trhu určené k prodeji nebo pronájmu 

nebo dostupné v Unii musí být schopné 

přijímat digitální a analogové rozhlasové 

služby v souladu s normami schválenými 

uznávanou evropskou normalizační 

agenturou. Obsahuje-li přenosné zařízení 

prodané v Unii rozhlasový analogový 

a/nebo digitální přijímač, musí být tento 

přijímač aktivován. 

Or. fr 

 


