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1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci 
pro sítě a služby elektronických komunikací, (Úř. věst. L 108, 24.4.2002).
2 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro služby a sítě
elektronických komunikací, (Úř. věst. L 108, 24.4.2002).
3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických 
komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení, (Úř. věst. L 108, 24.4.2002).

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento návrh změny směrnic o rámci1, oprávnění2 a přístupu3 Komise předložila v listopadu 
2007. Navrhovatel tento balíček návrhů na lepší právní úpravu vítá a v obecné rovině jej 
rozhodně podporuje, protože má velký význam pro zlepšování skutečného evropského vnit
řního trhu v oblasti telekomunikací. Účelem balíčku je posílit investice, inovaci a výhody spot
řebitelů v oblasti elektronických komunikací, jinými slovy podporovat a dále rozvíjet regulační 
rámec pro digitální ekonomiku, který bude schopný reagovat na budoucí vývoj, bude 
orientovaný na trh a bude využívat výhody vyplývající z dokončení vnitřního trhu, což
navrhovatel také rozhodně podporuje. 

I když navrhovatel návrh společného předpisového rámce pro sítě a služby, přístup, propojení 
a oprávnění elektronických komunikací vítá, domnívá se, že stále existuje prostor pro zlepšení. 

Správa spektra
Je třeba, aby EU urychleně přešla na lepší formy správy spektra, které spojují otevřenost, 
flexibilitu a harmonizaci. Je zřejmé, že v oblasti využití spektra je třeba flexibility a maximální 
efektivity. 

Harmonizovaná správa spektra, která by uvedla do souladu 27 odlišných národních systémů
správy spektra, by sloužila ke zlepšení celoevropských a přeshraničních služeb. Jednotný režim 
spektra uživatelům navrací výhody technologií i služeb, a tudíž i hospodářské a sociální výhody 
(např. v objemu produkce běžného vybavení, snižovaní cen a odstraňování překážek pro vstup 
nových uživatelů).
V tomto ohledu by měla být věnována pozornost správě frekvencí a plánování sítí, aby se v co 
největší míře zamezilo interferencím, neboť technologicky neutrální harmonizace nemůže 
problém interference vyřešit .

Zavedení flexibility při přidělování spektra konkrétní technologii či službám ze strany Komise 
navrhovatel vítá. Umožnění flexibilnějšího využívání povede k větší inovaci a výhodnosti pro 
spotřebitele. Některá pásma budou možná nicméně muset být vyhrazena pro jeden účel použití 
v celé EU (například pohotovostní služby), takže bude patrně zapotřebí obezřetnosti v oblasti 
technické neutrality a neutrality služeb. 
Proto se spíše než převratná reforma jeví jako vhodný pozvolný přístup. I když technologická 
neutralita povede k inovaci a technologickému vývoji, což bude ku prospěchu spotřebitelů, je 
zároveň potřeba doplnit tento proces obchodováním, aby byla v této oblasti zajištěna 
konkurence. 

Komise usiluje o doplnění „tradiční metody“ tržním obchodováním se spektrem a druhotným 
obchodováním a aukcemi. Obchodování se spektrem samo o sobě nemusí flexibilitu ve využití 
spektra zlepšit, nicméně by mělo usnadnit přístup ke spektru a vést k intenzivnějšímu (a tudíž
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hodnotnějšímu) využití spektra. Navrhovatel proto u vybraných pásem podporuje zavedení 
obchodovatelnosti práv na užívání v celé EU, pokud jsou udělena individuální práva na užívání.

Nová koordinace a regulační pravomoci
Komise navrhuje, aby byla vnitrostátním regulačním orgánům udělena pravomoc nařídit 
dominantním operátorům funkční oddělení, pokud by to napomohlo posílení konkurence ku 
prospěchu zákazníků a zajistilo rovné podmínky pro operátory. Navrhovatel plně podporuje 
návrh Komise, i když si uvědomuje, že toto opatření nemusí být vhodné pro všechny členské 
státy; i přesto by vnitrostátní regulační orgány měly mít toto opatření k dispozici. 

V rámci stávajícího návrhu se rozšiřuje pravomoc Komise . Komise má pravomoc vetovat ur
čení dominantního postavení ze strany vnitrostátních regulačních orgánů a vydat doporučení o 
všech otázkách a rozhodnutích souvisejících s číselnými údaji. Navrhovatel nesouhlasí se 
stávajícími návrhy, které by Komisi takovouto pravomoc veta udělily. 

Usnadnění přístupu
Stávají regulační rámec již předpokládá zavedení povolovacího režimu, který bude p
ředstavovat menší zátěž, tzn.posun k obecným oprávněním jako upřednostňovanému přístupu. 
V praxi jsou nicméně práva na užívání spektra častěji přidělována formou individuálních práv 
na užívání. Předložené návrhy přístup obecných oprávnění potvrzují a vytváří z něj standardní 
metodu. Následně pak návrhy zavádějí povinnost odůvodnit případy, v nichž mají být udělena 
individuální práva na užívání. Takovýmto odůvodněním může být skutečnost, že je třeba 
zabránit interferenci či jednat v obecném zájmu. Tento návrh má dva základní důvody: i) 
zabránit tomu, aby byly individuální licence používány jako metoda udělování oprávnění, 
pokud to není nezbytné, a tudíž celkově snížit překážky pro přístup ke spektru; ii) 
technologický pokrok čím dál více umožňuje kolektivní užívání spektra. 

Navrhovatel je přesvědčen, že ochrana spotřebitelů vyžaduje důraznější opatření, a předkládá 
proto pozměňovací návrhy, které v těchto otázkách ochrany spotřebitele přinášejí zlepšení. 
Pokud jde o povinnosti a pravomoci vnitrostátních regulačních orgánů, stanoví návrh další 
opatření týkající se ochrany spotřebitele. Navrhovatel usiluje o posílení a vyjasnění úlohy orgán
ů, aby se v těchto otázkách ochrany spotřebitele dosáhlo pokroku.
Kromě toho, jak uznala Komise, ještě stále nebyl vytvořen plně fungující evropský 
maloobchodní trh. K vytvoření skutečného vnitřního trhu je proto potřeba dalších konkrétních 
návrhů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
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Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Cílem předpisového rámce EU pro 
elektronické komunikace je vytvoření udr
žitelného „ekosystému“ pro elektronické 
komunikace, založeného na nabídce 
a poptávce: na nabídce prostřednictvím ú
činně konkurenčních trhů výrobků či slu
žeb a na poptávce díky stále většímu 
rozvoji informační společnosti.

Odůvodnění

Udržitelné prostředí pro hospodářskou soutěž a investice v odvětví telekomunikací vychází 
z nabídky i poptávky. Jakkoli je hospodářská regulace založena spíše na nabídce, nesmíme 
zapomínat ani na stranu poptávky.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Sítě příští generace mají obrovský 
potenciál zajišťovat přínosy pro podniky 
a spotřebitele v celé Evropské unii. Je 
proto zásadní, aby nedostatečná jasnost p
ředpisů nebyla překážkou udržitelných 
investic do rozvoje těchto nových sítí, nýbr
ž aby podporovala hospodářskou soutěž a 
rozšiřovala možnosti volby pro spot
řebitele.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(5a) Ve svém sdělení „Překlenutí propasti 
v širokopásmovém připojení“ ze dne 20. b
řezna 2006 Komise potvrdila, že v Evropě
existuje v přístupu k širokopásmovému p
řipojení územní rozdělení. I přes obecný 
nárůst širokopásmového připojení je p
řístup v různých oblastech omezen v d
ůsledku vysokých nákladů způsobených 
nízkou hustotou osídlení a odlehlostí. 
Obchodní pobídky k investicím do zavád
ění širokopásmového připojení se v těchto 
oblastech často ukazují jako nedostatečné. 
Pozitivní stránkou je to, že technologická 
inovace snižuje zaváděcí náklady. Pro zaji
štění investic do nových technologií v mén
ě rozvinutých regionech musí být předpisy 
pro telekomunikace v souladu s ostatními 
přijatými politickými opatřeními, nap
říklad politikou státních podpor, 
strukturálních fondů nebo širšími cíli pr
ůmyslové politiky.

Odůvodnění

Předpisový rámec by měl rovněž zohlednit potřebu vyrovnat rozdílný stupeň rozvoje 
jednotlivých regionů. Měl by být zdůrazněn zvláštní význam zavádění širokopásmového p
řipojení.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Ustanovení této směrnice o správě
spektra by měla být v souladu s činností 
mezinárodních a regionálních organizací, 
které se správou rádiového spektra 
zabývají, například Mezinárodní 
telekomunikační unie (ITU) a Evropské 
konference poštovních a telekomunika
čních správ (CEPT), aby byla zajištěna ú
činná správa a harmonizace využívání 
spektra v celém Společenství a v celosv
ětovém měřítku.

Odůvodnění
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Má-li být správa spektra účinná, musí být sladěna s programem širší mezinárodní 
harmonizace, který provádějí organizace ITU a CEPT.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Ačkoli správa spektra spadá i 
nadále do působnosti členských států, mů
že jedině koordinace a případně
harmonizace na úrovni Společenství 
zajistit uživatelům spektra plné využití 
výhod vnitřního trhu a účinnou ochranu 
zájmů EU v celosvětovém měřítku.

Odůvodnění

Má-li být správa spektra účinná, musí být sladěna s programem širší mezinárodní 
harmonizace, který provádějí organizace ITU a CEPT.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(22) Uživatelé spektra by měli mít možnost 
svobodně si vybírat služby, které chtějí 
prostřednictvím spektra nabízet, s výhradou 
přechodných opatření týkajících se dříve 
nabytých práv. Výjimky ze zásady 
neutrality vůči službám, které vyžadují, aby 
poskytování konkrétní služby splňovalo 
jasně vymezené cíle obecného zájmu, jako 
je bezpečnost života, potřeba podporovat 
sociální, regionální a územní soudržnost či 
zamezení neúčinného využívání spektra, by 
mělo být možné udělovat jen v nezbytných 
případech a v přiměřeném počtu. Mezi tyto 
cíle by měla rovněž patřit podpora kulturní 
a jazykové rozmanitosti a plurality médií, 
stanovená ve vnitrostátních právních p
ředpisech v souladu s právními předpisy 
Společenství. Až na nezbytné případy, jako 
je ochrana bezpečnosti života, by výjimky 
neměly vést k výlučnému využívání n
ěkterých služeb, ale měly by spíše určovat 
pořadí důležitosti, aby v témže pásmu 
mohly společně fungovat pokud možno i 
další služby nebo technologie. Aby si držitel 
oprávnění mohl svobodně vybrat ten nejú
činnější prostředek pro přenos obsahu slu
žeb poskytovaných prostřednictvím 
rádiových frekvencí, nemělo by oprávnění 
k užívání rádiových frekvencí tento obsah 
regulovat.

(22) Uživatelé spektra by měli mít možnost 
svobodně si vybírat služby, které chtějí 
prostřednictvím spektra nabízet, s výhradou 
přechodných opatření týkajících se dříve 
nabytých práv. Výjimky ze zásady 
neutrality vůči službám, které vyžadují, aby 
poskytování konkrétní služby splňovalo 
jasně vymezené cíle obecného zájmu, jako 
je bezpečnost života, potřeba podporovat 
sociální, regionální a územní soudržnost či 
zamezení neúčinného využívání spektra, by 
mělo být možné udělovat jen v nezbytných 
případech a v přiměřeném počtu. Mezi tyto 
cíle by měla rovněž patřit podpora kulturní 
a jazykové rozmanitosti a plurality médií, 
stanovená ve vnitrostátních právních p
ředpisech v souladu s právními předpisy 
Společenství. Až na nezbytné případy, jako 
je ochrana bezpečnosti života, by výjimky 
neměly vést k výlučnému využívání n
ěkterých služeb, ale měly by spíše určovat 
pořadí důležitosti, aby v témže pásmu 
mohly společně fungovat pokud možno i 
další služby nebo technologie. 

Odůvodnění

Jak upozorňuje bod odůvodnění 5 rámcové směrnice, oddělením regulace přenosu od 
regulace obsahu nesmí vést k opomíjení vazeb, které mezi nimi existují, a to zejména v zájmu 
zajištění mediální plurality, kulturní rozmanitosti a ochrany spotřebitele. Členské státy si tedy 
musí zachovat svobodu vázat udělení jednotlivých oprávnění k užívání na závazky týkající se 
zajišťování určitého obsahu služeb.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(29) Aby se podpořilo fungování vnitřního 
trhu a podpořil rozvoj přeshraničních slu
žeb, měla by být Komisi udělena pravomoc 
přidělit úřadu zvláštní povinnosti v oblasti 
číslování. Aby občané členských států, v
četně turistů a zdravotně postižených u
živatelů, měli navíc přístup k určitým slu
žbám s použitím stejných rozpoznatelných 
čísel za obdobné ceny ve všech členských 
státech, měly by se pravomoci Komise 
v oblasti přijímání technických prováděcích 
opatření v případě potřeby rovněž
vztahovat na příslušnou zásadu nebo 
mechanismus stanovování sazeb.

(29) Aby se podpořilo fungování vnitřního 
trhu a podpořil rozvoj přeshraničních slu
žeb, měla by být Komisi udělena pravomoc 
přidělit úřadu zvláštní povinnosti v oblasti 
číslování. Aby občané členských států, v
četně turistů a zdravotně postižených u
živatelů, měli navíc přístup k určitým slu
žbám s použitím stejných rozpoznatelných 
čísel za obdobné ceny ve všech členských 
státech, měly by se pravomoci Komise 
v oblasti přijímání technických prováděcích 
opatření v případě potřeby rovněž
vztahovat na příslušnou zásadu nebo 
mechanismus stanovování sazeb i na z
řízení jednotného evropského telefonního 
čísla zajišťujícího snadný přístup uživatel
ů k těmto službám. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(31) Je třeba posílit pravomoci členských 
států vůči držitelům omezení vlastnických 
práv třetích osob s cílem zajistit, aby 
zavedení nebo rozšíření nové sítě bylo 
šetrné k životnímu prostředí a nezávislé na 
jakékoliv povinnosti operátora s 
významnou tržní silou poskytovat přístup 
ke své síti elektronických komunikací. 
Vnitrostátní regulační orgány by proto měly 
mít možnost v jednotlivých případech 
ukládat sdílení kabelovodů, stožárů a antén, 
vstupů do budov i lepší koordinaci 
stavebních prací. Lepší způsob sdílení za
řízení může významným způsobem zlepšit 
podmínky hospodářské soutěže a podnikům 
snížit celkové náklady na rozmístění 
infrastruktury elektronických komunikací z 
hlediska finančního a z hlediska životního 
prostředí.

(31) Je třeba posílit pravomoci členských 
států vůči držitelům omezení vlastnických 
práv třetích osob s cílem zajistit, aby 
zavedení nebo rozšíření nové sítě bylo 
šetrné k životnímu prostředí a nezávislé na 
jakékoliv povinnosti operátora s 
významnou tržní silou poskytovat přístup 
ke své síti elektronických komunikací. 
Vnitrostátní regulační orgány by proto měly 
mít možnost v jednotlivých případech 
ukládat sdílení kabelovodů, stožárů a antén, 
vstupů do budov i lepší koordinaci 
stavebních prací. Lepší způsob sdílení za
řízení může významným způsobem zlepšit 
podmínky hospodářské soutěže a podnikům 
snížit celkové náklady na rozmístění 
infrastruktury elektronických komunikací z 
hlediska finančního a z hlediska životního 
prostředí. Sdílení sítí by mělo být rozšířeno 
na veškerou veřejnou infrastrukturu 
(vodu, odpad, elektřinu, plyn), jejichž
prostřednictvím lze zavést infrastrukturu 
elektronických komunikací pro vytvoření 
rovných podmínek a zlepšení možností 
rozvinutí alternativní infrastruktury.

Odůvodnění

Služby příští generace nepovedou podél stávajících měděných drátů; bude zavedena zcela 
nová infrastruktura, jejímž nedostatkem jsou fyzické sítě, jejichž prostřednictvím budou 
spojení zaváděna. Skutečné sdílení sítí – tj. nejen včetně stávajících telekomunikačních 
kabelovodů, ale také například včetně veškeré veřejné infrastruktury (elektrických, plynových 
a odpadních rozvodů), umožní více než jednomu účastníkovi přístup k infrastruktuře pro 
poskytování svých služeb. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Aby bylo zajištěno rovné zacházení, 
neměl by být žádný uživatel spektra zprošt
ěn povinnosti platit obvyklé poplatky za 
používání spektra.

vypouští se

Odůvodnění

Adlib Express Watermark



AD\731298CS.doc 11/41 PE404.724v02-00

CS

Členské státy musí mít nadále možnost zachovat nebo zavádět alternativy nahrazující 
povinnou platbu uživatelských poplatků povinností plnit cíle obecného zájmu. Tato opatření, 
která se snaží dosáhnout plurality médií, jsou obvyklým postupem při přidělování pozemních 
vysílacích frekvencí.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Mezi podmínkami, které mohou být 
spojeny s oprávněními, by měly být 
konkrétní podmínky, jimiž se řídí p
řístupnost uživatelů se zdravotním posti
žením a povinnost veřejných orgánů
komunikovat s obyvatelstvem před velkými 
pohromami, v jejich průběhu a po jejich 
skončení. Vzhledem k důležitosti technické
inovace by členské státy měly být schopny 
vydávat oprávnění k užívání spektra pro 
experimentální účely, a to za zvláštních 
omezení a podmínek odůvodněných přísně
experimentální povahou těchto práv.

(57) Mezi podmínkami, které mohou být 
spojeny s oprávněními, by měly být 
konkrétní podmínky, jimiž se řídí p
řístupnost uživatelů se zdravotním posti
žením a povinnost veřejných orgánů a tís
ňových služeb komunikovat mezi sebou 
navzájem a s obyvatelstvem před velkými 
pohromami, v jejich průběhu a po jejich 
skončení. Vzhledem k důležitosti technické 
inovace by členské státy měly být schopny 
vydávat oprávnění k užívání spektra pro 
experimentální účely, a to za zvláštních 
omezení a podmínek odůvodněných přísně
experimentální povahou těchto práv.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(60) Komisi by měla být zejména udělena 
pravomoc přijímat prováděcí předpisy 
týkající se oznámení podle článku 7 
rámcové směrnice, harmonizace v oblasti 
spektra a číslování a rovněž ve věcech 
spojených s bezpečností sítí a služeb, ozna
čení nadnárodních trhů, provádění norem a 
harmonizovaného uplatňování ustanovení p
ředpisového rámce. Rovněž by jí měla být 
udělena pravomoc přijímat prováděcí opat
ření k aktualizaci příloh I a II přístupové 
směrnice s ohledem na vývoj trhu a 
technologií a přijímat prováděcí opatření 
k harmonizaci pravidel, podmínek a 
postupů pro udělování oprávnění pro sítě
a služby elektronických komunikací.
Protože tato opatření mají obecný rozsah 
a jejich účelem je doplnit tyto směrnice o 
nové jiné než podstatné prvky, musí být p
řijata regulativním postupem s kontrolou, 
stanoveným článkem 5a rozhodnutí 
1999/468/ES. Pokud ze závažných 
naléhavých důvodů nelze obvyklé lhůty 
pro regulativní postup s kontrolou dodr
žet, měla by mít Komise možnost použít 
postup pro naléhavé případy, stanovený 
čl. 5a odst. 6 uvedeného rozhodnutí,

(60) Komisi by měla být zejména udělena 
pravomoc přijímat prováděcí předpisy 
týkající se oznámení podle článku 7 
rámcové směrnice, harmonizace v oblasti 
spektra a číslování a rovněž ve věcech 
spojených s bezpečností sítí a služeb, ozna
čení nadnárodních trhů, provádění norem a 
harmonizovaného uplatňování ustanovení p
ředpisového rámce. Rovněž by jí měla být
směrnicemi o rámci a oprávnění udělena 
pravomoc harmonizovat regulační přístup 
k celoevropským službám, jako jsou 
globální telekomunikační služby.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 60 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(60a) Je povinností členských států
podněcovat dohody o spolupráci 
mezi dotčenými stranami s cílem 
podpořit účinné služby on-line 
a vysokou míru důvěry spotřebitelů. 
Zejména by měly být podniky, které 
dodávají sítě nebo služby 
elektronických komunikací, 
a ostatní zúčastněné subjekty 
povzbuzovány ke spolupráci s cílem 
podpořit legální obsah a ochranu 
obsahu on-line. Této spolupráce by 
například bylo možné dosáhnout v
širším měřítku, aniž by byl dotčen p
ředpisový rámec, vypracováním 
kodexů chování dohodnutých 
a schválených zúčastněnými 
subjekty. Zavedení takových 
etických kodexů již předpokládá 
řada nástrojů Společenství, nap
říklad směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/31/ES ze 
dne 8. června 2000 o některých 
právních aspektech služeb informa
ční společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnit
řním trhu (směrnice o elektronickém 
obchodu)1, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/48/ES ze 
dne 29. dubna 2004 o dodržování 
práv duševního vlastnictví2 a sm
ěrnice 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 údajů3. Tato spolupráce zú
častněných subjektů je nezbytná pro 
prosazování obsahu on-line, 
zejména evropského kulturního 
obsahu, a pro využití potenciálu 
informační společnosti.
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1 Úř. věst L 178, 17.7.2000, s. 1.
2Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 45; opravené znění 
v Úř. věst. L 195, 2.6.2004, s. 16.
3Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice ve zn
ění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 
31.10.2003, s. 1).

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění zdůrazňuje, že je třeba podpořit kvalitní spolupráci zúčastněných 
subjektů při prosazování obsahu on-line a využít potenciál informační společnosti.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice vytváří harmonizovaný 
rámec pro regulaci sítí a služeb 
elektronických komunikací, přiřazených za
řízení a doplňkových služeb a určitých 
aspektů koncových zařízení. Stanoví úkoly 
vnitrostátních regulačních orgánů a zavádí 
soubor postupů s cílem zajistit 
harmonizované uplatňování předpisového 
rámce v celém Společenství.“

1. Tato směrnice vytváří harmonizovaný 
rámec pro regulaci sítí a služeb 
elektronických komunikací, přiřazených za
řízení a doplňkových služeb a určitých 
aspektů koncových zařízení, včetně
zdravotně postižených konečných uživatel
ů. Stanoví úkoly vnitrostátních regulačních 
orgánů a zavádí soubor postupů s cílem 
zajistit harmonizované uplatňování p
ředpisového rámce v celém Společenství.“

Odůvodnění

Je nutné vyjasnit, že řešenými aspekty koncových zařízení jsou aspekty týkající se přístupu.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regula
ční orgány vykonávaly své pravomoci 
nezávisle, nestranně a průhledně. 
Vnitrostátní regulační orgány nevyžadují 
ani nepřijímají pokyny od jiného orgánu v 
souvislosti s každodenním plněním úkolů, 
které jim byly přiděleny podle vnitrostátních 
právních předpisů provádějících právo 
Společenství. Pravomoc zrušit nebo zvrátit 
rozhodnutí vnitrostátních regulačních orgán
ů mají pouze odvolací orgány zřízené 
v souladu s článkem 4 nebo vnitrostátní 
soudy. 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regula
ční orgány vykonávaly své pravomoci 
nezávisle, nestranně, průhledně a včas. 
Vnitrostátní regulační orgány nevyžadují 
ani nepřijímají pokyny od jiného orgánu v 
souvislosti s každodenním plněním úkolů, 
které jim byly přiděleny podle vnitrostátních 
právních předpisů provádějících právo 
Společenství. Pravomoc zrušit nebo zvrátit 
rozhodnutí vnitrostátních regulačních orgán
ů mají pouze odvolací orgány zřízené 
v souladu s článkem 4 nebo vnitrostátní 
soudy. 

Odůvodnění

 Má-li být na trhu zajištěna hospodářská soutěž a inovace, musí vnitrostátní regulační orgány 
jednat včas, například v souvislosti s průzkumy trhu.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 – písm. a
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní 
úrovni existovaly účinné mechanismy, v 
jejichž rámci má každý uživatel nebo 
podnik zajišťující sítě a/nebo poskytující slu
žby elektronických komunikací, který je dot
čen rozhodnutím vnitrostátního regulačního 
orgánu, právo podat opravný prostředek 
proti rozhodnutí k subjektu rozhodujícímu 
o opravném prostředku, který je nezávislý 
na zúčastněných stranách. Tento subjekt, 
kterým může být soud, musí mít příslušné 
odborné znalosti potřebné pro výkon svých 
funkcí. Členské státy zajistí, aby skutková 
podstata případu byla řádně posouzena a 
aby existoval účinný mechanismus pro 
opravné prostředky.

Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní 
úrovni existovaly účinné mechanismy, v 
jejichž rámci má každý uživatel nebo 
podnik zajišťující sítě a/nebo poskytující slu
žby elektronických komunikací, který je dot
čen rozhodnutím vnitrostátního regulačního 
orgánu, právo podat opravný prostředek 
proti rozhodnutí k subjektu rozhodujícímu 
o opravném prostředku, který je nezávislý 
na zúčastněných stranách. Tento subjekt, 
kterým může být soud, musí mít příslušné 
odborné znalosti potřebné pro efektivní
výkon svých funkcí. Členské státy zajistí, 
aby skutková podstata případu byla řádně
posouzena, aby existoval účinný 
mechanismus pro opravné prostředky a aby 
řízení před odvolacím orgánem nebyla 
neodůvodněně protahována.
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Odůvodnění

Efektivita a přiměřená doba trvání jsou klíčovými aspekty odvolacích mechanismů. 
Odbornost odvolacích orgánů by měly vycházet z vlastních zkušeností a neměly by být orgánu 
jen „k dispozici“.(Tato změna se netýká českého znění).Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví časové lhůty pro 
posouzení těchto opravných prostředků.

Odůvodnění

 V současné době může odvolací řízení trvat i několik let, a poté již bývá na řešení původního 
problému příliš pozdě. Proto je třeba stanovit časovou lhůtu.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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1. Členské státy zajistí, aby podniky zajiš
ťující sítě a poskytující služby 
elektronických komunikací poskytovaly ve
škeré informace, včetně finančních 
informací, nezbytné k tomu, aby 
vnitrostátní regulační orgány zajistily shodu 
s ustanoveními této směrnice nebo zvlá
štních směrnic, nebo s rozhodnutím učin
ěným podle této směrnice, nebo podle zvlá
štních směrnic. Od těchto podniků se bude 
rovněž požadovat, aby poskytly informace 
týkající se budoucího rozvoje sítí nebo slu
žeb, které by mohly mít dopad na 
velkoobchodní služby dostupné konkurenci.
Tyto podniky musí takové informace 
poskytovat neprodleně na žádost, v 
časových lhůtách a s takovou úrovní 
podrobnosti údajů, které požaduje 
vnitrostátní regulační orgán. Informace po
žadované vnitrostátním regulačním 
orgánem musí být přiměřené plnění daného 
úkolu. Vnitrostátní regulační orgán uvede d
ůvody, které jeho žádost o informace oprav
ňují.

1. Členské státy zajistí, aby podniky zajiš
ťující sítě a poskytující služby 
elektronických komunikací poskytovaly ve
škeré informace, včetně finančních 
informací, nezbytné k tomu, aby 
vnitrostátní regulační orgány zajistily shodu 
s ustanoveními této směrnice nebo zvlá
štních směrnic, nebo s rozhodnutím učin
ěným podle této směrnice, nebo podle zvlá
štních směrnic. Od těchto podniků se bude 
rovněž požadovat, aby poskytly informace 
týkající se budoucího rozvoje sítí nebo slu
žeb, které by mohly mít dopad na 
velkoobchodní služby dostupné konkurenci.
Tyto podniky musí takové informace 
poskytovat neprodleně na žádost, v 
časových lhůtách a s takovou úrovní 
podrobnosti údajů, které požaduje 
vnitrostátní regulační orgán. Informace po
žadované vnitrostátním regulačním 
orgánem musí být přiměřené plnění daného 
úkolu. Vnitrostátní regulační orgán uvede d
ůvody, které jeho žádost o informace oprav
ňují, přičemž zajistí v souladu s právními p
ředpisy Společenství a vnitrostátními 
právními předpisy ochranu obchodního 
tajemství.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Postup jednotného uplatňování 

navrhovaných řešení.
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1. Pokud vnitrostátní regulační orgán 
hodlá přijmout opatření, které ukládá, 
pozměňuje nebo ruší povinnost operátora 
podle článku 16 ve spojení s články 5 a 9 
až 13, podle článků 13a a 13b směrnice 
2002/19/ES (přístupové směrnice) či 
podle článku 17 směrnice 2002/22/ES (sm
ěrnice o univerzální službě), mají Komise 
a vnitrostátní regulační orgány ostatních 
členských států lhůtu jednoho měsíce od 
data oznámení návrhu opatření na to, aby 
příslušnému vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu předložily své připomínky.

2. Pokud je předmětem navrhovaného 
opatření uložení, změna nebo zrušení jiné 
povinnosti, než jsou povinnosti stanovené 
v článcích 13a a 13b směrnice 
2002/19/ES (přístupová směrnice), může 
Komise ve stejné lhůtě oznámit příslu
šnému vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu a Útvaru evropských regulačních 
orgánů v oblasti telekomunikací (BERT) 
důvody, pro které se domnívá, že 
navrhované opatření je překážkou vnit
řního trhu, nebo má-li vážné pochybnosti 
o slučitelnosti navrhovaného opatření 
s právními předpisy Společenství. 
V takovém případě se přijetí 
navrhovaného opatření odloží o další dva 
měsíce po oznámení Komise.

Pokud k takovému oznámení nedojde, mů
že vnitrostátní regulační orgán 
navrhované opatření přijmout, přičemž
zohlední veškeré připomínky Komise nebo 
jiného vnitrostátního regulačního orgánu.

3. Ve lhůtě dvou měsíců stanovené v 
odstavci 2 Komise, BERT a příslušný 
vnitrostátní regulační orgán úzce 
spolupracují, aby určily nejúčinnější 
a nejvhodnější opatření k dosažení cílů
stanovených v článku 8, přičemž se 
zohlední stanoviska subjektů trhu a pot
řeba zajistit jednotnou regulační praxi.
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Ve stejné lhůtě může BERT prostou vět
šinou hlasů přijmout odůvodněné 
stanovisko, které potvrdí vhodnost a ú
činnost navrhovaného opatření nebo určí, 
zda by mělo být opatření upraveno, při
čemž v tomto smyslu předloží konkrétní 
návrhy. Toto stanovisko se zveřejní.
Pokud ve svém stanovisku BERT uvádí, 
že by mělo být navrhované opatření pozm
ěněno, může Komise, která plně zohlední 
uvedené stanovisko, přijmout odůvodněné 
rozhodnutí, kterým uloží příslušnému 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu zm
ěnu navrhovaného opatření, přičemž v 
tomto smyslu předloží konkrétní návrhy. 

Pokud ve svém stanovisku BERT potvrdí 
vhodnost a účinnost navrhovaného opat
ření, může příslušný vnitrostátní regula
ční orgán navrhované opatření přijmout, 
přičemž plně zohlední veškerá doporučení 
Komise a útvaru BERT.
4. Pokud je předmětem navrhovaného 
opatření uložení, změna nebo zrušení 
povinnosti podle článků 13a a 13b sm
ěrnice 2002/19/ES (přístupové směrnice), 
odkládá se přijetí navrhovaného opatření 
o další dva měsíce po uplynutí lhůty 
stanovené v čl. 7 odst. 3.

V uvedené lhůtě dvou měsíců Komise, 
BERT a příslušný vnitrostátní regulační 
orgán úzce spolupracují, aby určily 
nejvhodnější a nejúčinnější opatření, 
které má být přijato pro dosažení cílů
stanovených v článku 8, přičemž se 
zohlední stanoviska subjektů trhu a pot
řeba zajistit jednotné regulační postupy.
Ve stejné lhůtě dvou měsíců může BERT 
prostou většinou hlasů přijmout odůvodn
ěné stanovisko, které potvrdí vhodnost a ú
činnost navrhovaného opatření nebo určí, 
že by opatření nemělo být provedeno. Toto 
stanovisko se zveřejní.
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Poté, co Komise a BERT potvrdí vhodnost 
a účinnost navrhovaného opatření, může 
příslušný vnitrostátní regulační orgán 
navrhované opatření přijmout, přičemž
plně zohlední veškerá doporučení Komise 
a útvaru BERT.

5. Do tří měsíců poté, co Komise podle 
odstavce 3 přijme odůvodněné rozhodnutí, 
kterým příslušnému vnitrostátnímu regula
čnímu orgánu ukládá, aby navrhované 
opatření pozměnil, by vnitrostátní regula
ční orgán měl navrhované opatření pozm
ěnit nebo vzít zpět. Pokud bude 
navrhované opatření pozměněno, provede 
vnitrostátní regulační orgán veřejné 
konzultace podle článku 6 a předloží 
pozměněné navrhované opatření opět 
Komisi podle článku 7.

Odůvodnění

Navrhuje se nový postup „spoluregulace” založený na úzké spolupráci Komise, útvaru BERT 
a vnitrostátních regulačních orgánů. Spíše než „sankční“ veto uložené shora znamená tento 
postup vzájemné posouzení, kterým má být dosaženo řešení. Má-li Komise tímto postupem p
řijímat rozhodnutí, musí se Komise a BERT (hlasováním prostou většinou) dohodnout na pot
řebě změny opatření navrhovaného vnitrostátním regulačním orgánem. Jinak musí 
vnitrostátní regulační orgán plně zohlednit připomínky Komise a útvaru BERT.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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2. Vnitrostátní regulační orgány přispějí k 
rozvoji vnitřního trhu tím, že spolupracují 
s Komisí a úřadem, aby zajistily jednotné 
uplatňování ustanovení této směrnice a zvlá
štních směrnic ve všech členských státech. 
Za tímto účelem spolupracují s Komisí a ú
řadem zejména na určení typů nástrojů a 
nápravných opatřeních, které nejlépe 
vyhovují při zvládání konkrétních situací na 
trhu.

2. Vnitrostátní regulační orgány přispějí k 
rozvoji vnitřního trhu tím, že 
transparentním způsobem spolupracují 
s Komisí a úřadem , aby zajistily jednotné 
uplatňování ustanovení této směrnice a zvlá
štních směrnic ve všech členských státech. 
Za tímto účelem spolupracují s Komisí a ú
řadem zejména na určení typů nástrojů a 
nápravných opatřeních, které nejlépe 
vyhovují při zvládání konkrétních situací na 
trhu.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 7 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) uložit, pozměnit nebo zrušit povinnost 
operátora podle článku 16 ve spojení s 
články 5 a 9 až 13 směrnice 2002/19/ES 
(přístupové směrnice) a článku 17 sm
ěrnice 2002/22/ES (směrnice o
univerzální službě)

vypouští se

Odůvodnění

Veto je nahrazeno mechanismem stanoveným v článku 6a (novém).

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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6. Do tří měsíců poté, co Komise podle 
odstavce 5 vydá rozhodnutí, kterým po
žaduje, aby vnitrostátní regulační orgán 
vzal návrh opatření zpět, vnitrostátní 
regulační orgán návrh opatření pozmění 
nebo vezme zpět. Pokud je návrh opatření 
pozměněn, vnitrostátní regulační orgán 
uspořádá veřejnou konzultaci v souladu s 
postupy uvedenými v článku 6 a pozměn
ěný návrh opatření znovu oznámí Komisi 
v souladu s ustanovením odstavce 3.

vypouští se

Odůvodnění

Vetování nápravných opatření je nahrazeno mechanismem stanoveným v článku 6a (novém).

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 7 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Pokud byl návrh opatření pozměněn 
podle odstavce 6, může Komise přijmout 
rozhodnutí, kterým požádá vnitrostátní 
regulační orgán, aby uložil v dané časové 
lhůtě zvláštní povinnost podle článku 9 až
13a směrnice 2002/19/ES (přístupová sm
ěrnice) a článku 17 směrnice 2002/22/ES 
(směrnice o univerzální službě). 

vypouští se

Komise přitom sleduje stejné cíle politiky, 
jaké jsou stanoveny pro vnitrostátní 
regulační orgány v článku 8. Komise v 
nejvyšší míře zohlední stanovisko úřadu p
ředložené v souladu s článkem 6 na
řízení […./ES], zejména při vypracování 
podrobných informací o povinnosti 
(povinnostech), které chce uložit.

Odůvodnění

Má-li být posílena soudržnost, aniž by došlo k narušení křehké rovnováhy pravomocí mezi 
orgány či byly narušeny prvky subsidiarity obsažené v nařízení, měla by Komise spíše než roli 
soudce hrát roli rozhodce.
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Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 7 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Vnitrostátní regulační orgán sdělí Komisi 
všechna konečná opatření, která spadají 
pod podmínky a) a b) uvedených v čl. 7 
odst. 3.

9. Vnitrostátní regulační orgán sdělí Komisi 
všechna konečná opatření, která spadají 
pod čl. 7 odst. 3.

Odůvodnění

Veto nápravných opatření je nahrazeno mechanismem stanoveným v článku -7a (nový).

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. b
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajišťují, aby nedocházelo k narušování 
nebo omezování hospodářské soutěže v 
odvětví elektronických komunikací, 
zejména v oblasti poskytování obsahu;

b) zajišťují, aby nedocházelo k narušování 
nebo omezování hospodářské soutěže v 
odvětví elektronických komunikací, 
zejména v oblasti poskytování obsahu, při
čemž jsou zohledněna pravidla o státní 
pomoci;

Odůvodnění

Navržené rozšíření cíle národního regulačního orgánu na podporu hospodářské soutěže 
„zejména v oblasti poskytování obsahu“ by mělo být odmítnuto. Trh poskytování obsahu je již
konkurenční. V souladu s tím byl již ze seznamu doporučených trhů připouštějících regulaci 
ex-ante vypuštěn trh služeb přenosu rozhlasového a televizního vysílání. Zavedení této změny 
je stále nejasné. Dodatek kromě toho narušuje cíl, kterým jsou rovné podmínky hospodářské 
soutěže, pokud je hospodářská soutěž v jedné oblasti považována za důležitější než v oblasti 
jiné.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod – 8 – podbod b a (nový)

Adlib Express Watermark



PE404.724v02-00 24/41 AD\731298CS.doc

CS

Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje 
tímto:
„c) podporují a usnadňují účinné 
investování do infrastruktury, které je 
řízené trhem, a podporují inovace; a“

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. e
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 4 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zabezpečují spolupráci mezi podniky 
zajišťujícími sítě a služby elektronických 
komunikací a odvětvími, která mají zájem 
na ochraně a prosazování zákonného 
obsahu v sítích a službách elektronických 
komunikací.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí na svých územích ú
činnou správu rádiových frekvencí pro slu
žby elektronických komunikací v souladu s 
článkem 8. Zajistí, aby se při rozdělování a 
přidělování takových rádiových frekvencí 
vnitrostátními regulačními orgány 
vycházelo z objektivních, průhledných, 
nediskriminačních a přiměřených kritérií.

1. Členské státy zajistí na svých územích ú
činnou správu rádiových frekvencí pro slu
žby elektronických komunikací v souladu s 
článkem 8. Zajistí, aby se při rozdělování 
a přidělování takových rádiových frekvencí 
vnitrostátními regulačními orgány 
vycházelo z objektivních, průhledných, 
nediskriminačních a přiměřených kritérií 
a aby nedocházelo k narušení hospodá
řské soutěže.
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Odůvodnění

Účinná správa rádiového spektra pro služby elektronických komunikací by měla vyžadovat, 
aby příslušné orgány při rozdělování a přidělování rádiových frekvencí zohledňovaly aspekty 
hospodářské soutěže a předcházely jakémukoli narušení hospodářské soutěže. Navrhované zn
ění je v souladu s bodem odůvodnění 28 návrhu rámcové směrnice, který předložila Komise.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) předejít narušení hospodářské soutě
že,

Odůvodnění

Účinná správa rádiového spektra pro služby elektronických komunikací by měla vyžadovat, 
aby příslušné orgány při rozdělování a přidělování rádiových frekvencí zohledňovaly aspekty 
hospodářské soutěže a předcházely jakémukoli narušení hospodářské soutěže. Navrhované zn
ění je v souladu s bodem odůvodnění 28 návrhu rámcové směrnice, který předložila 
KomisePozměňovací návrh 29

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud druhý pododstavec nebo opatření p
řijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech otevřených pro služby 
elektronických komunikací bylo možné 
poskytovat všechny typy služeb 
elektronických komunikací. Členské státy v
šak mohou na poskytované typy služeb 
elektronických komunikací uvalit přiměřená 
a nediskriminační omezení.

Pokud druhý pododstavec nebo opatření p
řijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech dostupných pro služby 
elektronických komunikací, jež jsou určeny
v jejich tabulkách pro vnitrostátní přid
ělování frekvencí a v radiotelekomunika
čním řádu ITU, bylo možné poskytovat v
šechny typy služeb elektronických 
komunikací. Členské státy však mohou na 
poskytované typy služeb elektronických 
komunikací uvalit přiměřená a nediskrimina
ční omezení.
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Odůvodnění

Neutralita služeb musí být omezena na možnosti stanovené předpisy Mezinárodní 
telekomunikační unie pro rozhlasové vysílání, jež určují, které služby mohou být provozovány 
společně v rámci různých pásmových šířek.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Omezení, která požadují, aby služba byla 
poskytována v určitém pásmu, musí být od
ůvodněná plněním cíle obecného zájmu v 
souladu s právními předpisy Společenství, 
jako je bezpečnost života, podpora sociální, 
regionální nebo územní soudržnosti, 
zamezení neúčinného využívání rádiových 
frekvencí nebo podpora kulturní a jazykové 
rozmanitosti a plurality médií, stanovená ve 
vnitrostátních právních předpisech v 
souladu s právními předpisy Společenství. 

Omezení, která požadují, aby byla služba 
konkrétní elektronické komunikace
poskytována v určitém pásmu, musí být od
ůvodněná výhradně plněním cíle obecného 
zájmu definovaného ve vnitrostátních 
právních předpisech v souladu s právními 
předpisy Společenství, jako je bezpečnost 
života, podpora sociální, regionální nebo 
územní soudržnosti, zamezení neúčinného 
využívání rádiových frekvencí, nebo 
podpora kulturní a jazykové rozmanitosti 
a plurality médií či poskytování služeb 
rozhlasového a televizního vysílání.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Adlib Express Watermark



AD\731298CS.doc 27/41 PE404.724v02-00

CS

Omezení, které v konkrétním pásmu 
zakazuje poskytování jiné služby, lze 
stanovit pouze v případech odůvodněných 
potřebou chránit služby zajišťující bezpe
čnost života. 

Omezení, které v konkrétním pásmu 
zakazuje poskytování jiné služby 
elektronických komunikací, lze stanovit 
pouze v případech odůvodněných potřebou 
chránit služby zajišťující bezpečnost života 
nebo zajistit plnění obecného zájmu 
definovaného ve vnitrostátních právních p
ředpisech v souladu s právními předpisy 
Společenství, jako je prosazování kulturní 
a jazykové rozmanitosti a plurality médií.

Odůvodnění

Je důležité, aby definice kulturních a mediálních politik zůstala v rukou členských států a aby 
byly v této věci zaručeny zákonné ochranné mechanismy a flexibilita na vnitrostátní úrovni.
Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nutnost ukládat omezení uvedená v 
odstavcích 3 a 4 členské státy pravidelně p
řezkoumávají.

5. Nutnost ukládat omezení uvedená v 
odstavcích 3 a 4 členské státy pravidelně p
řezkoumávají. Stanovení oblasti p
ůsobnosti a povahy jakékoli výjimky 
spadá do pravomoci členských států.

Odůvodnění

Je důležité, aby definice kulturních a mediálních politik zůstala v rukou členských států a aby 
byly v této věci zaručeny zákonné ochranné mechanismy a flexibilita na vnitrostátní úrovni.
Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 a – odst. 1 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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1. Členské státy na dobu pěti let ode dne 
[1. ledna 2010] zajistí, aby držitelé práv na 
užívání rádiových frekvencí, jež jim byla ud
ělena před uvedeným datem, mohli příslu
šnému vnitrostátnímu regulačnímu orgánu p
ředložit žádost o nové posouzení omezení 
jejich práv v souladu s čl. 9 odst. 3 a 4

1. Členské státy mohou na dobu pěti let 
ode dne [datum provedení] zajistit, aby dr
žitelé práv na užívání rádiových frekvencí, 
jež jim byla udělena před uvedeným datem, 
mohli po dobu pěti let příslušnému 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu předlo
žit žádost o nové posouzení omezení jejich 
práv v souladu s čl. 9 odst. 3 a 4

Odůvodnění

Ve věci uplynutí platnosti práv před skončením pětiletého přechodného období by neměl být 
nutný žádný přezkum.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je držitel práva uvedený v 
odstavci 1 poskytovatelem služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání a právo 
na užívání rádiových frekvencí mu bylo ud
ěleno pro účely plnění zvláštního cíle 
obecného zájmu, může být žádost o nové 
posouzení podána pouze pro tu část
rádiových frekvencí, která je pro plnění 
uvedeného cíle nezbytná. Ta část rádiových
frekvencí, která pro plnění uvedeného cíle v 
důsledku použití čl. 9 odst. 3 a 4 nezbytná 
není, podléhá novému postupu pro přid
ělení podle čl. 7 odst. 2 autorizační sm
ěrnice.

2. Pokud je držitel práva uvedený 
v odstavci 1 poskytovatelem služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání a právo 
na užívání rádiových frekvencí mu bylo ud
ěleno pro účely plnění zvláštního cíle 
obecného zájmu, včetně dodávky služeb 
vysílání, zůstává právo na užívání části
rádiových frekvencí, která je pro plnění 
uvedeného cíle nezbytná, do uplynutí své 
platnosti nezměněno. Ta část rádiových 
frekvencí, která pro plnění uvedeného cíle 
nezbytná není, se zařadí do nového 
postupu pro přidělení podle čl. 9 odst. 3 
a 4 této směrnice a čl. 7 odst. 2 směrnice 
2002/20/ES (autorizační směrnice).

Odůvodnění

Operátoři by měli být po přechodu na digitální technologii schopni pokračovat v nabídce 
a dalším rozvoji svých služeb (například prostřednictvím HDTV). Digitální dividenda nevyu
žitá pro vysílání by měla být znovu rozdělena pro jiné účely podle nových pravidel.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice – pozměňující akt
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Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 b – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby podniky mohly na 
jiné podniky převádět nebo jim pronajímat 
individuální práva na užívání rádiových 
frekvencí v těch pásmech, u nichž to 
stanoví prováděcí opatření přijatá podle 
článku 9c, bez předchozího souhlasu 
vnitrostátního regulačního orgánu.

Členské státy zajistí, aby podniky mohly na 
jiné podniky převádět nebo jim pronajímat 
individuální práva na užívání rádiových 
frekvencí v těch pásmech, u nichž to 
stanoví prováděcí opatření přijatá podle 
článku 9c, za předpokladu, že převod nebo 
pronájem je v souladu s vnitrostátními 
postupy a že změnou není ovlivněna 
poskytovaná služba v rámci daných pásem 
frekvencí.

Odůvodnění

Vyměnitelnost rádiových frekvencí by neměla vést k nevyváženosti z hlediska různorodosti slu
žeb nebo ke spekulacím. Nelze však opomenout vnitrostátní postupy, protože správa spektra je 
odpovědností vnitrostátních orgánů.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Článek 9 c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve snaze přispět k rozvoji vnitřního trhu 
a pro splnění zásad uvedených v tomto 
článku může Komise přijímat vhodná 
prováděcí opatření s cílem: 

Ve snaze přispět k rozvoji vnitřního 
trhu, aniž je dotčen článek 8a, a pro 
splnění zásad uvedených v tomto 
článku může Komise přijímat vhodná 
technická prováděcí opatření s cílem: 

-a) harmonizovat pravidla pro 
dostupnost a účinné využívání 
rádiových frekvencí v souladu 
s postupem stanoveným v příloze IIa;
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-aa) zajistit koordinované a včasné 
poskytování informací o rozdělení, 
dostupnosti a využívání rádiových
frekvencí v souladu s postupem 
stanoveným v příloze IIa;

a) harmonizovat identifikaci pásem, 
jejichž práva na užívání si mohou 
podniky mezi sebou převádět nebo 
pronajímat; 

a) určit pásma, jejichž práva na užívání si 
mohou podniky mezi sebou převádět nebo 
pronajímat, kromě rádiových frekvencí p
řidělených nebo zamýšlených členskými 
státy pro vysílací služby;

b) harmonizovat podmínky s těmito 
právy spojené a podmínky, postupy, 
meze, omezení, zrušení a přechodná 
pravidla, které se na tyto převody nebo 
pronájmy vztahují;

b) harmonizovat podmínky s těmito právy 
spojené;

c) harmonizovat zvláštní opatření pro 
zajištění spravedlivé hospodářské soutě
že v případech převodů individuálních 
práv;

c) harmonizovat zvláštní opatření pro zajišt
ění spravedlivé hospodářské soutěže v p
řípadech převodů individuálních práv.

d) stanovit výjimku ze zásady 
technologické neutrality nebo 
neutrality vůči službám a 
harmonizovat rozsah a povahu všech 
výjimek z těchto zásad v souladu s čl. 9 
odst. 3 a 4, jež nejsou výjimkami zamě
řenými na zajištění podpory kulturní a 
jazykové rozmanitosti a plurality 
médií.

Těmito prováděcími opatřeními nejsou 
dotčena opatření přijatá na úrovni Spole
čenství nebo na vnitrostátní úrovni pro 
plnění cílů obecného zájmu, a zejména 
opatření týkající se podpory kulturní 
a jazykové rozmanitosti a plurality médií.
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Tato opatření, jež mají tuto směrnici 
doplnit o jiné než podstatné prvky, se p
řijmou v souladu s regulativním postupem s 
kontrolou, uvedeným v čl. 22 odst. 3. Ze 
závažných naléhavých důvodů může 
Komise použít postup pro naléhavé p
řípady, uvedený v čl. 22 odst. 4. Při provád
ění ustanovení tohoto odstavce může být 
Komisi nápomocen úřad v souladu s
článkem 10 nařízení […/ES].“

Opatření přijatá podle písmen a) až c) 
prvního pododstavce, jež mají tuto směrnici 
doplnit o jiné než podstatné prvky, se p
řijmou v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou, uvedeným v čl. 22 odst. 3. Při 
provádění ustanovení tohoto odstavce mů
že být Komisi nápomocen Výbor pro 
politiku rádiového spektra.

Odůvodnění

Zařazení prováděcích pravomocí Komise podle rozhodnutí o rádiovém spektru do rámcové sm
ěrnice musí být spojeno se zařazením ustanovení ekvivalentního čl. 1 odst. 4 rozhodnutí o 
rádiovém spektru do směrnice. S ohledem na pravomoc členských států v oblasti kulturní 
a mediální politiky by Komise neměla určovat vysílací pásma jako pásma, pro něž lze práva u
žívání převést nebo pronajmout. Podle článku 9b podléhá převod nebo pronájem jednotlivých 
práv vnitrostátním postupům a Komise by tedy neměla tyto postupy harmonizovat. 

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. b
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podporují harmonizaci 
číslování v rámci Společenství, jestliže to 
podporuje fungování vnitřního trhu nebo 
rozvoj celoevropských služeb. Komise mů
že v této věci přijmout vhodná technická 
prováděcí opatření, která mohou zahrnovat 
vytvoření zásad stanovování sazeb u zvlá
štních čísel nebo skupiny čísel. Prováděcí 
opatření mohou úřadu přidělit zvláštní 
povinnosti při uplatňování těchto opatření.

Členské státy podporují harmonizaci 
číslování v rámci Společenství, jestliže to 
podporuje fungování vnitřního trhu nebo 
rozvoj celoevropských služeb. Komise mů
že v této věci přijmout vhodná technická 
prováděcí opatření, která mohou zahrnovat 
vytvoření zásad stanovování sazeb u zvlá
štních čísel nebo skupiny čísel i stanovení 
jednotného evropského telefonního čísla 
zajišťujícího snadný přístup uživatelů k t
ěmto službám. Prováděcí opatření mohou ú
řadu přidělit zvláštní povinnosti při uplat
ňování těchto opatření.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
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Směrnice 2002/21/ES
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Opatření přijatá vnitrostátním regulačním 
orgánem v souladu s odstavcem 1 musí být 
objektivní, průhledná a přiměřená.

3. Opatření přijatá vnitrostátním regulačním 
orgánem v souladu s odstavcem 1 musí být 
objektivní, průhledná, přiměřená a založena 
na nediskriminačních kritériích.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Aby byla zajištěna přiměřenost opat
ření přijatých podle odstavce 1, prošetří 
vnitrostátní regulační orgány dostupnost v
šech sítí, včetně kabelovodů telekomunika
čních operátorů, sítí dodavatelů energie, 
místních obcí a kanalizace, které jsou 
schopny vést telekomunikační vedení 
v oblasti, ve které je přístup požadován.

Odůvodnění

V zájmu podpory nové infrastruktury by přístup k sítím neměl být uměle omezován na 
kabelovody telekomunikačních operátorů, ale měl by zahrnovat všechny dostupné sítě. Čím 
více sítí bude k dispozici, tím lepší budou šance na udržitelnou hospodářskou soutěž v d
ůsledku rozvoje sítí třetích stran. 

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 13 a – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Členské státy zajistí, aby podniky zajišťující 
veřejné komunikační sítě nebo poskytující 
veřejně přístupné služby elektronických 
komunikací oznámily vnitrostátnímu regula
čnímu orgánu jakékoliv narušení bezpe
čnosti nebo integrity s významným 
dopadem na provoz sítí nebo služeb. 

Členské státy zajistí, pokud je to 
relevantní, aby podniky zajišťující veřejné 
komunikační sítě nebo poskytující veřejně p
řístupné služby elektronických komunikací 
oznámily vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu vážné narušení bezpečnosti nebo 
integrity s významným dopadem na provoz 
sítí nebo služeb. 

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 13 a – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotyčný vnitrostátní regulační orgán p
řípadně informuje vnitrostátní regulační 
orgány ostatních členských států a úřad. Je-
li ve veřejném zájmu případ narušení zve
řejnit, může vnitrostátní regulační orgán 
informovat veřejnost. 

Dotyčný vnitrostátní regulační orgán p
řípadně informuje vnitrostátní regulační 
orgány ostatních členských států a úřad. 

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 13 a – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jednou za tři měsíce předloží vnitrostátní 
regulační orgán Komisi souhrnnou zprávu o 
oznámeních obdržených a opatřeních p
řijatých v souladu s tímto odstavcem. 

Jednou za rok předloží vnitrostátní regula
ční orgán Komisi souhrnnou zprávu o 
oznámeních obdržených a opatřeních p
řijatých v souladu s tímto odstavcem. 

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 13 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Komise může přijmout vhodná technická 
prováděcí opatření za účelem harmonizace 
opatření uvedených v odstavcích 1, 2 a 3, v
četně opatření vymezujících okolnosti, 
formát a postupy týkající se požadavků na 
oznámení, přičemž v nejvyšší míře zohlední 
stanovisko úřadu vydané v souladu s čl. 4 
odst. 3 písm. b) nařízení […./ES].

Komise může podporovat šíření a výměnu 
osvědčených postupů mezi jednotlivými 
podniky a příslušnými vnitrostátními ú
řady a přijmout vhodná technická provád
ěcí opatření za účelem harmonizace opat
ření uvedených v odstavcích 1, 2 a 3, včetn
ě opatření vymezujících okolnosti, formát a 
postupy týkající se požadavků na oznámení, 
přičemž v nejvyšší míře zohlední stanovisko 
úřadu vydané v souladu s čl. 4 odst. 3 písm. 
b) nařízení […./ES].

Odůvodnění

Komise může hrát kladnou úlohu při koordinaci a podpoře sdílení osvědčených postupů, aniž
by nutně ukládala závazná opatření.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 13 a – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato prováděcí opatření, jež mají tuto sm
ěrnici doplnit o jiné než podstatné prvky, se 
přijmou v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou, uvedeným v čl. 22 odst. 3. Ze 
závažných naléhavých důvodů může 
Komise použít postup pro naléhavé p
řípady, uvedený v čl. 22 odst. 4.

Tato prováděcí opatření, jež mají tuto sm
ěrnici doplnit o jiné než podstatné prvky, se 
přijmou v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou, uvedeným v čl. 22 odst. 3, 
pokud samoregulační iniciativy odvětví 
nedosáhly vhodné úrovně bezpečnosti na 
vnitřním trhu v jednom nebo více 
členských státech. Ze závažných 
naléhavých důvodů může Komise použít 
postup pro naléhavé případy, uvedený v čl. 
22 odst. 4.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 16 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Komise může vydat rozhodnutí, jímž jeden 
nebo více podniků označí za podnik 
s významnou tržní silou na daním trhu a 
uloží jednu nebo více zvláštních 
povinností podle článků 9 až 13a sm
ěrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice) 
a článku 17 směrnice 2002/22/ES (sm
ěrnice o univerzální službě), přičemž
v nejvyšší míře zohlední stanovisko úřadu. 
Komise přitom sleduje cíle politiky 
stanovené v článku 8.

vypouští se

Odůvodnění

Má-li být posílena soudržnost, aniž by došlo k narušení křehké rovnováhy pravomocí orgánů
či byly narušeny prvky subsidiarity obsažené v nařízení, měla by Komise spíše než roli soudce 
hrát roli rozhodce.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 19 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jednotné provádění regulačních přístupů, 
včetně regulačního ošetření nových služeb;

a) jednotné provádění regulačních přístupů, 
včetně regulačního ošetření celoevropských 
služeb, například globálních 
telekomunikačních služeb, a nových slu
žeb;

Odůvodnění

Celoevropské telekomunikační služby, které jsou v současnosti vůdčím příkladem globálních 
telekomunikačních služeb (GTS) poskytovaných nadnárodním společnostem působícím v řadě
evropských zemí, jsou jednou z oblastí, kde by Komise měla mít pravomoci pro zajištění 
harmonizovaného regulačního přístupu v rámci EU.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 19 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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c) spotřebitelské otázky včetně přístupnosti
zdravotně postižených koncových uživatelů
ke službám a zařízením elektronických 
komunikací;

c) spotřebitelské otázky nezařazené do sm
ěrnice 2002/22/ES, zejména přístupnost
zdravotně postižených koncových uživatelů
ke službám a zařízením elektronických 
komunikací;

Odůvodnění

Na základě tohoto článku by měly být regulovány pouze spotřebitelské otázky neupravené sm
ěrnicí o univerzální službě.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. b a (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 12 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) technickou a ekonomickou 
proveditelnost využití nebo instalace 
konkurenčních zařízení s ohledem na 
rychlost vývoje trhu a přínos pro spot
řebitele s přihlédnutím k povaze a druhu 
dotyčného propojení a přístupu, včetně
proveditelnosti jiných možností 
vertikálního přístupu;

Odůvodnění

Hospodářskou soutěž v oblasti infrastruktury, jakkoli je prvořadým cílem tohoto předpisu, je 
nutné posoudit také z hlediska přínosu pro spotřebitele. Hospodářská soutěž by měla být 
v hodnotovém řetězci co nejvíce podporována.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 9 
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 13 a – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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a) důkaz o tom, že uložením vhodných 
povinností uvedených v článcích 9–13 za ú
čelem dosažení účinné hospodářské soutěže 
po provedení koordinované analýzy 
relevantních trhů v souladu s postupem pro 
analýzu trhu, stanoveným článkem 16 sm
ěrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice), se 
trvale nedařilo a nepodaří dosáhnout účinné 
hospodářské soutěže a že na několika t
ěchto trzích výrobků přetrvávají vážné 
problémy s hospodářskou soutěží nebo že 
tyto trhy selhávají;

a) důkaz o tom, že uložením vhodných 
povinností uvedených v článcích 9–13 za ú
čelem dosažení účinné hospodářské soutěže 
po provedení koordinované analýzy 
relevantních trhů v souladu s postupem pro 
analýzu trhu, stanoveným článkem 16 sm
ěrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice), se 
trvale nedařilo a nepodaří dosáhnout účinné 
hospodářské soutěže a že na několika t
ěchto trzích výrobků přetrvávají vážné 
problémy s hospodářskou soutěží nebo že 
tyto trhy selhávají a že toto opatření by 
bylo nejúčinnějším a nejefektivnějším 
prostředkem pro vymáhání nápravných 
opatření, která mají taková selhání řešit;

Odůvodnění

Protože funkční oddělení může být prostředkem, který úřadu a regulovanému operátorovi 
usnadní vymáhání, měli by mít regulátoři možnost využít tohoto opatření na základě p
ředpokladů budoucí situace, a nikoli až poté, co se dlouhodobě nedaří vymáhat dodržování p
ředpisů, což znamená, že nápravná opatření jsou neúčinná po delší dobu (a proto se 
nerozvinula hospodářská soutěž). Je důležité zmínit „účinnou“ hospodářskou soutěž, protože 
v oblasti infrastruktury by mohla určitá soutěž existovat, aniž by dostatečně omezovala 
dominantního operátora.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 2
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavce 1a a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Globální telekomunikační služby 
podléhají nanejvýše postupu zjednodu
šeného oznamování se specifikovanou 
registrací činnosti služby elektronických 
komunikací jako „globálních 
telekomunikačních služeb“.
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Globální telekomunikační služby jsou 
řízené podnikové datové a hlasové služby 
pro nadnárodní podniky, které působí v r
ůzných zemích a často na různých 
kontinentech. Jde o služby, které jsou ze 
své podstaty přeshraniční a v rámci 
Evropy celoevropské.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 − odst.1 − návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nepodmiňují užívání 
rádiových frekvencí udělením 
individuálních práv na užívání, ale 
zahrnou podmínky pro užívání těchto 
rádiových frekvencí do obecného oprávn
ění, pokud není udělení individuálních 
práv odůvodněno snahou:

Členské státy usnadňují užívání rádiových 
frekvencí v rámci obecného oprávnění. 
Členské státy mohou udělit individuální 
práva s cílem:

Odůvodnění

Obecná oprávnění mohou být funkčním řešením v dlouhodobém horizontu, jakmile se 
technologie rozvine. Obvyklým postupem pro přidělování spektra by však mělo nadále být ud
ělování individuálních práv.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) plnit jiné cíle obecného zájmu. b) plnit jiné cíle obecného zájmu včetně
poskytování vysílacích služeb.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
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Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Individuální právo na užívání rádiových 
frekvencí, které je uděleno na deset nebo 
více let a které si podniky nemohou mezi 
sebou převádět ani pronajímat, jak to umož
ňuje článek 9b rámcové směrnice, se ka
ždých pět let a poprvé pět let po svém 
vydání přezkoumá z hlediska kritérií 
stanovených v odstavci 1. Pokud kritéria 
pro udělování individuálních práv na u
žívání již nelze uplatnit, individuální právo 
na užívání se změní na obecné oprávnění k 
užívání rádiových frekvencí s tím, že tato 
změna musí být oznámena nejpozději do p
ěti let od ukončení přezkumu, nebo se toto 
právo stane volně převoditelným či 
pronajímatelným mezi podniky.

Jsou-li individuální práva na užívání 
rádiových frekvencí udělována na deset 
nebo více let a podniky si je nemohou mezi 
sebou převádět ani pronajímat podle článku
9b rámcové směrnice, zajistí vnitrostátní 
regulační orgán, aby měl prostředky k ově
ření toho, že kritéria pro udělování 
individuálních práv na užívání jsou 
nadále platná a jsou po dobu platnosti 
licence dodržována. Pokud tato kritéria již
nelze uplatnit, individuální právo na užívání 
se změní na obecné oprávnění k užívání 
rádiových frekvencí po předchozím 
oznámení a v přiměřené lhůtě nebo se 
toto právo stane volně převoditelným či 
pronajímatelným mezi podniky. Při přijetí 
takového rozhodnutí se řádně zohlední 
potřeba poskytnout vhodnou dobu na 
umoření investic.

Odůvodnění

Existuje řada nových platforem a služeb, u kterých návratnost investic přesahuje dobu deseti 
nebo alespoň pěti let. Není neobvyklé utrpět v prvním roce či dvou letech provozu značné 
ztráty. Bylo by neúměrné požadovat, aby vnitrostátní regulační orgány nepružně prováděly 
formální přezkum všech licencí na vysílací spektrum každých pět let.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) harmonizaci postupů pro udělování 
obecných oprávnění nebo individuálních 
práv na užívání rádiových frekvencí nebo 
čísel;

vypouští se

Odůvodnění

Udělování obecných oprávnění je dlouhodobý cíl a v této fázi by neměla být předpokládána 
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harmonizace.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Článek 6 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6b vypouští se
Společné výběrové řízení pro vydávání 

práv

1. Technické prováděcí opatření uvedené 
v čl. 6a odst. 1 písm. f) může stanovit, aby 
úřad podal návrh na výběr podniku či 
podniků, kterým lze udělit individuální 
práva na užívání rádiových frekvencí 
nebo čísel v souladu s článkem 12 na
řízení [...].

V těchto případech musí být v opatření 
uvedena lhůta, ve které úřad výběr 
provede, postup, pravidla a podmínky 
tohoto výběru a informace o poplatcích, 
které budou držiteli práv na užívání 
rádiových frekvencí a/nebo čísel uloženy, 
aby bylo zajištěno optimální využití 
spektra nebo zdrojů číslování. Výběrové 
řízení musí být otevřené, průhledné, 
nediskriminační a objektivní.

2. Komise přijme opatření, na jehož
základě se vybere podnik či podniky, jimž
bude individuální právo na užívání 
rádiových frekvencí nebo čísel vydáno, při
čemž v nejvyšší míře zohlední stanovisko 
úřadu. V opatření musí být uvedena lh
ůta, ve které tato práva na užívání 
vnitrostátní regulační orgány vydají. 
Komise přitom jedná v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 14a odst.2.

Odůvodnění

Ve věci udělování těchto práv by měl být prováděn výběr pomocí konkrétních právních návrhů
v celé EU, a nikoli postupem projednání ve výborech.
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Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I –bod 4 a (nový)
Směrnice 2002/20/ES
Příloha – Část C – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Určení služby, pro kterou bude číslo 
použito, včetně všech požadavků
spojených s poskytováním uvedené služby, 
a, pro vyloučení pochyb, tarifních zásad 
a nejvyšších cen, které mohou platit pro 
specifická rozpětí čísel pro účely zajištění 
ochrany spotřebitele v souladu s čl. 8 odst. 
4 písm. b) směrnice 2002/21/ES.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha II – bod 1
Směrnice 2002/20/ES
Příloha II – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) metoda stanovení uživatelských poplatků
za právo na užívání rádiových frekvencí;

d) metoda stanovení uživatelských poplatků
za právo na užívání rádiových frekvencí, 
aniž jsou dotčeny mechanismy, které 
členské státy přijaly pro nahrazení 
povinnosti uživatelských poplatků
povinností splnit zvláštní cíle obecného 
zájmu;

Odůvodnění

Členské státy musí mít nadále možnost zachovat nebo zavádět mechanismy nahrazující 
povinnou platbu uživatelských poplatků povinností plnit konkrétní cíle obecného zájmu. Tyto 
mechanismy, které mají dosáhnout cílů plurality médií, jsou obvykle uplatňovány na přid
ělování pozemních vysílacích frekvencí.
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