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Pozměňovací návrh 10
Emmanouil Angelakas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Proto Komise zveřejnila svá úvodní 
zjištění ve sdělení Radě, Evropskému 
parlamentu, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze 
dne 29. června 2006 o přezkumu 
předpisového rámce EU pro sítě a služby 
elektronických komunikací. Na základě 
těchto úvodních zjištění byla uspořádána 
veřejná konzultace, během níž bylo 
zjištěno, že nejdůležitějším aspektem, 
kterému je třeba se věnovat, je 
nedostatečný vnitřní trh elektronických
komunikací. Bylo zejména zjištěno, že 
roztříštěnost předpisů a nejednotnost 
činností vnitrostátních regulačních 
orgánů nejen ohrožuje 
konkurenceschopnost sektoru, ale rovněž 
brání spotřebitelům využívat značné 
výhody přeshraniční hospodářské soutěže.

(2) Proto Komise zveřejnila svá úvodní 
zjištění ve sdělení Radě, Evropskému 
parlamentu, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze 
dne 29. června 2006 o přezkumu 
předpisového rámce EU pro sítě a služby 
elektronických komunikací. Na základě 
těchto úvodních zjištění byla uspořádána 
veřejná konzultace, která vyjádřila 
podporu pokračování současného modelu 
rámce. Současný rámec zavádí technické 
úpravy přechodné povahy, které mají 
zajistit, aby se plný přechod k právním 
předpisům na ochranu hospodářské 
soutěže stal skutečností, protože rámec má 
nadále přechodnou povahu, měl by 
skončit v roce 2014 a do této doby by měl 
být realizován plně konkurenční trh 
telekomunikací. Ustanovení této směrnice 
se použijí do 31. prosince 2014.

Or. en

Odůvodnění

Současný předpisový rámec existuje velmi krátkou dobu a prokázalo se, že funguje dobře. 
Tento přezkum by měl provést určité technické úpravy, které by současný rámec jen vyladily. 
Proto je žádoucí začlenit ustanovení o konci platnosti, které zajistí, aby byl po roce 2014, do 
něhož by měl být realizován plně konkurenční trh, rámec přezkoumán z hlediska svého 
dalšího trvání.
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Pozměňovací návrh 11
Christel Schaldemose

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Cílem předpisového rámce EU pro 
elektronické komunikace je vytvořit 
udržitelný „ekosystém“ pro elektronické 
komunikace, založený na nabídce 
a poptávce: na nabídce prostřednictvím 
účinných a konkurenceschopných trhů 
infrastruktury a služeb a na poptávce díky 
stále většímu rozvoji informační 
společnosti.

Or. en

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 12
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Cílem předpisového rámce EU pro 
elektronické komunikace je vytvořit 
udržitelný „ekosystém“ pro elektronické 
komunikace, založený na nabídce 
a poptávce: na nabídce prostřednictvím 
účinných a konkurenceschopných trhů 
infrastruktury a služeb a na poptávce díky 
stále většímu rozvoji informační 
společnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Hospodářská soutěž založená na infrastruktuře je z dlouhodobého hlediska předpokladem 
dobře fungujícího trhu telekomunikací a mělo by být jasně řečeno, že je jedním z prvořadých 
cílů tohoto předpisu.

Pozměňovací návrh 13
Marian Zlotea

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 naprosto nezbytné, aby nedostatečná 
jasnost předpisů nepůsobila jako překážka 
udržitelných investic do rozvoje těchto 
nových sítí při růstu hospodářské soutěže 
a možností volby pro spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Emmanouil Angelakas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Ve svém sdělení „Překlenutí propasti 
v širokopásmovém připojení“ ze dne 
20. března 2006 Komise potvrdila, že 
v Evropě existuje v přístupu 
k širokopásmovému připojení územní 
rozdělení. Navzdory obecnému nárůstu 
širokopásmového připojení je přístup 
v různých regionech omezený v důsledku 
vysokých nákladů způsobených nízkou 
hustotou osídlení a odlehlostí. Často se 
ukazuje, že komerční pobídky k investicím 
do zavádění širokopásmového připojení 
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v těchto oblastech jsou nedostatečné. Na 
druhou stranu technologické inovace 
snižují náklady na zavedení. Pro zajištění 
investic do nových technologií v méně 
rozvinutých regionech musí být předpisy 
pro telekomunikace v souladu s ostatními 
přijatými politickými opatřeními, 
například politikou státních podpor, 
strukturálních fondů nebo širšími cíli 
průmyslové politiky.

Or. en

Odůvodnění

Předpisový rámec by měl brát v úvahu i nutnost zacelování regionálních mezer v rozvoji. Měl 
by být zdůrazněn zvláštní význam zavádění širokopásmového připojení.

Pozměňovací návrh 15
Christel Schaldemose

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 prací 
mezinárodních a regionálních organizací, 
které se správou rádiového spektra 
zabývají, například Mezinárodní 
telekomunikační unie (ITU) a Evropské 
konference poštovních 
a telekomunikačních správ (CEPT), aby 
byla zajištěna účinná správa 
a harmonizace využívání spektra v celém 
Společenství a v celosvětovém měřítku.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla správa spektra účinná, musí být sladěna s programem širší mezinárodní 
harmonizace, který provádějí organizace ITU a CEPT.



AM\722944CS.doc 7/66 PE406.047v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 16
Jacques Toubon

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 prací 
mezinárodních a regionálních organizací, 
které se správou rádiového spektra 
zabývají, například Mezinárodní 
telekomunikační unie (ITU) a Evropské 
konference poštovních 
a telekomunikačních správ (CEPT), aby 
byla zajištěna účinná správa 
a harmonizace využívání spektra v celém 
Společenství a v celosvětovém měřítku.

Or. fr

Odůvodnění

Aby byla správa spektra účinná, musí být sladěna s programem širší mezinárodní 
harmonizace, který provádějí organizace ITU a CEPT.

Pozměňovací návrh 17
Christel Schaldemose

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Ačkoli je správa spektra nadále 
v pravomoci členských států, může pouze
koordinace a případně harmonizace na 
úrovni Společenství zajistit, aby uživatelé 
spektra plně využívali výhod vnitřního 
trhu a aby bylo možné účinně hájit zájmy 
EU na celém světě.
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Or. en

Odůvodnění

Aby byla správa spektra účinná, musí být sladěna s programem širší mezinárodní 
harmonizace, který provádějí organizace ITU a CEPT.

Pozměňovací návrh 18
Jacques Toubon

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 
předpisech v souladu s právními předpisy 
Společenství. Až na nezbytné případy, jako 
je ochrana bezpečnosti života, by výjimky 
neměly vést k výlučnému využívání 
některých 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 nejúčinnější prostředek pro přenos 
obsahu služeb poskytovaných 
prostřednictvím rádiových frekvencí, 
nemělo by oprávnění k užívání rádiových 

(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 
předpisech v souladu s právními předpisy 
Společenství. Až na nezbytné případy, jako 
je ochrana bezpečnosti života, by výjimky 
neměly vést k výlučnému využívání 
některých služeb, ale měly by spíše určovat 
pořadí důležitosti, aby v témže pásmu 
mohly společně fungovat pokud možno i 
další služby nebo technologie. 
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frekvencí tento obsah regulovat.

Or. fr

Odůvodnění

Jak upozorňuje bod odůvodnění 5 rámcové směrnice, oddělením regulace přenosu od 
regulace obsahu nesmí být dotčeno zohlednění vazeb, které mezi nimi existují, zejména pro 
zaručení mediální plurality, kulturní rozmanitosti a ochrany spotřebitele. Členské státy si tedy 
musí zachovat svobodu vázat udělení jednotlivých oprávnění k užívání na závazky ohledně 
zajišťování určitého obsahu služeb.

Pozměňovací návrh 19
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Aby se podpořilo fungování vnitřního 
trhu a podpořil rozvoj přeshraničních 
služeb, měla by být Komisi udělena 
pravomoc přidělit úřadu zvláštní 
povinnosti v oblasti číslování. Aby občané 
členských států, včetně turistů a zdravotně 
postižených uživatelů, měli navíc přístup 
k určitým službám 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 
služeb, měla by být Komisi udělena 
pravomoc přidělit úřadu zvláštní 
povinnosti v oblasti číslování. Aby občané 
členských států, včetně turistů a zdravotně 
postižených uživatelů, měli navíc přístup 
k určitým službám 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 zřízení jednotného 
evropského volacího čísla zajišťujícího 
snadný přístup uživatelů k těmto službám.

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Šarūnas Birutis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 
zařízení 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 v případech, kdy je 
hospodářská soutěž v oblasti 
infrastruktury nedostatečná. Lepší způsob 
sdílení zařízení 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. 

Or. en

Odůvodnění

Podobně jako u nápravného opatření zavádějícího funkční oddělení musí být rozhodnutí o 
zavedení přístupu ke kabelovodům posouzeno s ohledem na své investiční signály pro 
investory do alternativních přístupů příští generace. Vnitrostátní regulační orgány musí být 
velmi opatrné při přijímání zjednodušujícího pohledu na podmínky, za nichž budou 
pravděpodobně prováděny udržitelné investice do hospodářské soutěže v oblastí přístupů 
příští generace. 
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Pozměňovací návrh 21
Bill Newton Dunn

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 
zařízení 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 v případech, kdy existují 
regulační překážky hospodářské soutěže 
v oblasti infrastruktury. Lepší způsob 
sdílení zařízení 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Emmanouil Angelakas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 

(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 
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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 
zařízení 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.

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 
zařízení 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 
kabelovodů by mělo být rozšířeno na 
veškerou veřejnou infrastrukturu (voda, 
kanalizace, elektřina, plyn), pomocí níž 
lze šířit infrastrukturu elektronických 
komunikací, aby byly vytvořeny rovné 
podmínky a lepší možnosti vstupu 
alternativní infrastruktury na trh.

Or. en

Odůvodnění

Služby nové generace nebudou využívat stávající měděné vedení; vznikne zcela nová 
infrastruktura, pro kterou jsou překážkou fyzické kabelovody, jimiž budou nová spojení 
vedena. Skutečné sdílení kabelovodů – tzn. nejen včetně vlastních telekomunikačních 
kabelovodů, ale například i veřejné infrastruktury (vedení pro elektřinu, plyn, odpadní vody) 
– umožňuje, aby měl k infrastruktuře pro účely poskytování svých služeb přístup více než 
jeden subjekt. 

Pozměňovací návrh 23
Bill Newton Dunn

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Pro případy, kdy je třeba se dohodnout 
na společném souboru bezpečnostních 
požadavků, by měla být Komisi udělena 
pravomoc přijímat technická prováděcí 
opatření, jejichž cílem je dosažení 
odpovídající úrovně bezpečnosti sítí 

(33) Pro případy, kdy je třeba se dohodnout 
na společném souboru bezpečnostních 
požadavků, by měla být Komisi udělena 
pravomoc přijímat technická prováděcí 
opatření, jejichž cílem je dosažení 
odpovídající úrovně bezpečnosti sítí 
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a služeb elektronických komunikací na 
vnitřním trhu. Úřad by měl k harmonizaci 
vhodných technických a organizačních 
bezpečnostních opatření přispívat 
poskytováním odborného poradenství. 
Vnitrostátní regulační orgány by měly být 
oprávněny vydávat závazné pokyny 
týkající se technických prováděcích 
opatření přijatých v souladu s rámcovou 
směrnicí. Pro plnění svých povinností by 
tyto orgány měly mít pravomoc provádět 
šetření a ukládat sankce v případě neplnění.

a služeb elektronických komunikací na 
vnitřním trhu. Pokud jsou technická 
prováděcí opatření považována za 
nezbytná, je vyžadován systém úhrady 
nákladů na vnitrostátní úrovni. Úřad by 
měl k harmonizaci vhodných technických 
a organizačních bezpečnostních opatření 
přispívat poskytováním odborného 
poradenství. Vnitrostátní regulační orgány 
by měly být oprávněny vydávat závazné 
pokyny týkající se technických 
prováděcích opatření přijatých v souladu 
s rámcovou směrnicí. Pro plnění svých 
povinností by tyto orgány měly mít 
pravomoc provádět šetření a ukládat 
sankce v případě neplnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Marian Zlotea

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Účelem funkčního oddělení, v jehož 
rámci se od vertikálně integrovaného 
operátora požaduje vytvoření provozně 
oddělených obchodních subjektů, je 
zajistit, aby všichni následní operátoři, 
včetně následných divizí vertikálně 
integrovaného operátora, získali zcela 
rovnocenné přístupové produkty. Funkční 
oddělení dokáže zlepšit podmínky 
hospodářské soutěže na několika 
relevantních trzích tím, že podstatně omezí 
podněty k diskriminaci a usnadní 
ověřování a prosazování povinností 
souvisejících s nediskriminací. Ve 
výjimečných případech je lze využít jako 
odůvodněné nápravné opatření, pokud se
účinné nediskriminace trvale nedaří 
dosáhnout na několika dotčených trzích 
a existuje-li malá nebo žádná naděje, že 

(43) Účelem funkčního oddělení, v jehož 
rámci se od vertikálně integrovaného 
operátora požaduje vytvoření provozně 
oddělených obchodních subjektů, je 
zajistit, aby všichni následní operátoři, 
včetně následných divizí vertikálně 
integrovaného operátora, získali zcela 
rovnocenné přístupové produkty. Funkční 
oddělení dokáže zlepšit podmínky 
hospodářské soutěže na několika 
relevantních trzích tím, že podstatně omezí 
podněty k diskriminaci a usnadní 
ověřování a prosazování povinností 
souvisejících s nediskriminací. Ve 
výjimečných případech je lze využít jako 
odůvodněné nápravné opatření, pokud by 
pomohlo dosáhnout účinné nediskriminace 
na několika dotčených trzích a existuje-li 
malá nebo žádná naděje, že v oblasti 
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v oblasti infrastruktury vznikne 
v přiměřeném časovém období po 
uplatnění jednoho či několika nápravných 
opatření dříve považovaných za vhodná 
hospodářská soutěž. Je však velmi důležité 
zajistit, aby uložení funkčního oddělení 
nadále motivovalo dotyčný podnik 
k investicím do své sítě a nevedlo 
k možným negativním dopadům na 
blahobyt spotřebitelů. Uložení funkčního 
oddělení vyžaduje koordinovanou analýzu 
všech různých relevantních trhů 
souvisejících s přístupovou sítí v souladu 
s postupem pro analýzu trhu, stanoveným 
článkem 16 rámcové směrnice. Při 
provádění analýzy trhu a navrhování 
jednotlivých rysů tohoto nápravného 
opatření by vnitrostátní regulační orgány 
měly věnovat zvláštní pozornost 
produktům, jež budou spravovány 
oddělenými obchodními subjekty, 
a přihlédnout k rozsahu plošného zavedení 
sítě a stupni technologického pokroku, 
který by mohl ovlivnit zastupitelnost 
pevných a bezdrátových sítí. Aby se 
předešlo narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu, měly by být návrhy na 
funkční oddělení předem schváleny 
Komisí.

infrastruktury vznikne v přiměřeném 
časovém období po uplatnění jednoho či 
několika nápravných opatření dříve 
považovaných za vhodná hospodářská 
soutěž. Je však velmi důležité zajistit, aby 
uložení funkčního oddělení nadále 
motivovalo dotyčný podnik k investicím do 
své sítě a nevedlo k možným negativním 
dopadům na blahobyt spotřebitelů. Uložení 
funkčního oddělení vyžaduje 
koordinovanou analýzu všech různých 
relevantních trhů souvisejících 
s přístupovou sítí v souladu s postupem pro 
analýzu trhu, stanoveným článkem 16 
rámcové směrnice. Při provádění analýzy 
trhu a navrhování jednotlivých rysů tohoto 
nápravného opatření by vnitrostátní 
regulační orgány měly věnovat zvláštní 
pozornost produktům, jež budou 
spravovány oddělenými obchodními 
subjekty, a přihlédnout k rozsahu plošného 
zavedení sítě a stupni technologického 
pokroku, který by mohl ovlivnit 
zastupitelnost pevných a bezdrátových sítí. 
Aby se předešlo narušení hospodářské 
soutěže na vnitřním trhu, měly by být 
návrhy na funkční oddělení předem 
schváleny Komisí.

Or. en

Odůvodnění

Protože funkční oddělení může být prostředkem, který úřadu a regulovanému operátorovi 
usnadní vymáhání, měli by mít regulátoři možnost využít tohoto opatření na základě 
předpokladů budoucí situace a nikoli až poté, co se dlouhodobě nedaří vymáhat předpisy, což 
znamená, že nápravná opatření jsou neúčinná po delší dobu (a proto se nerozvinula 
hospodářská soutěž). Je důležité zmínit „účinnou“ hospodářskou soutěž, protože by v oblasti 
infrastruktury mohla určitá soutěž existovat, aniž by dostatečně omezovala dominantního 
operátora.
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Pozměňovací návrh 25
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 43 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43a) Funkční oddělení není vhodným 
regulačním řešením na trzích, na kterých 
již existuje hospodářská soutěž 
v poskytování maloobchodních služeb na 
základě infrastruktury nebo na kterých je 
průnik pevných telekomunikačních služeb 
velmi nízký. Vzhledem k tomu, že 
výjimečné povaze tohoto řešení je nutné 
posoudit jeho dopad, aby byla prokázána 
nediskriminační povaha vertikálních 
omezení a výsledná dosažená hospodářská 
účinnost. Posouzení tohoto dopadu musí 
rovněž zohlednit dopad alternativních 
(méně rušivých) politik a mělo by být 
předáno Komisi k přezkumu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 26
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Jacques Toubon

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

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 28
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

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 
přístupnost uživatelů se zdravotním 
postižením 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 
přístupnost uživatelů se zdravotním 
postižením a povinnost veřejných orgánů 
a tísňových 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.
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Pozměňovací návrh 29
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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, 
označení nadnárodních trhů, provádění 
norem a harmonizovaného uplatňování 
ustanovení předpisového rámce. Rovněž by 
jí měla být udělena pravomoc přijímat 
prováděcí opatření 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 přijata 
regulativním postupem s kontrolou, 
stanoveným článkem 5a rozhodnutí 
1999/468/ES. Pokud ze závažných 
naléhavých důvodů nelze obvyklé lhůty 
pro regulativní postup s kontrolou 
dodržet, 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, 
označení nadnárodních trhů, provádění 
norem a harmonizovaného uplatňování 
ustanovení předpisového rámce. Rovněž by 
jí měla být na základě rámcové 
a autorizační směrnice udělena pravomoc 
harmonizovat regulační režim pro 
celoevropské služby, například globální 
telekomunikační služby.

Or. en



PE406.047v01-00 18/66 AM\722944CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 30
Jacques Toubon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60a) Je povinností členských států 
povzbuzovat ujednání o spolupráci mezi 
dotčenými stranami na podporu účinných 
služeb on-line a vysoké míry důvěry 
spotřebitelů. Zejména by podniky, které 
dodávají sítě nebo služby elektronických 
komunikací, a ostatní zúčastněné subjekty 
měly být povzbuzovány ke spolupráci 
s cílem podpořit legální obsah a ochranu 
obsahu on-line. Této spolupráce by 
například bez zlehčení předpisového 
rámce bylo možné dosáhnout v širším 
měřítku vypracováním kodexů jednání 
dohodnutých a schválených zúčastněnými 
subjekty. Zavedení takových kodexů 
jednání již předpokládá řada nástrojů 
Společenství, například směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 
o některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu
(směrnice o elektronickém obchodu)1, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 
o dodržování práv duševního vlastnictví2

nebo směrnice 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 
zúčastněných subjektů je nezbytná pro 
prosazování obsahu on-line, zejména 
evropského kulturního obsahu, a pro 
využití potenciálu informační společnosti.
1 Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1.
2 Úř. věst. L 157, 30.04.04, s. 45.
3 Úř. věst. L 281, 23.11.95.
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Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 31
Christel Schaldemose

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 
zařízení 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 
zařízení a doplňkových služeb a určitých 
aspektů koncových zařízení týkajících se 
přístupu zdravotně postižených osob. 
Stanoví úkoly vnitrostátních regulačních 
orgánů a zavádí soubor postupů s cílem 
zajistit harmonizované uplatňování 
předpisového rámce v celém Společenství.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 32
Emmanouil Angelakas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 2 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „přiřazenými zařízeními“ rozumějí 
zařízení přiřazená k síti a/nebo službě 
elektronických komunikací, která 
umožňují a/nebo podporují poskytování 
služeb prostřednictvím této sítě a/nebo 
služby nebo jsou toho schopna a zahrnují 
systémy převodu čísel nebo adres, systémy 
podmíněného přístupu, elektronické 
programové průvodce a fyzickou 
infrastrukturu, jako jsou kabelovody, 
stožáry, rozvodné skříně a budovy;

e) „přiřazenými zařízeními“ rozumějí 
zařízení přiřazená k síti a/nebo službě 
elektronických komunikací, která umožňují 
a/nebo podporují poskytování služeb 
prostřednictvím této sítě a/nebo služby 
nebo jsou toho schopna a zahrnují systémy 
převodu čísel nebo adres, systémy 
podmíněného přístupu, elektronické 
programové průvodce a fyzickou 
infrastrukturu, jako jsou kabelovody, 
včetně kabelovodů ostatních veřejných 
a soukromých infrastruktur, například 
rozvodů vody, kanalizace, plynu 
a elektřiny, stožáry, rozvodné skříně 
a budovy;

Or. en

Odůvodnění

Přístup k základní infrastruktuře, jako jsou kabelovody a stožáry, může v řadě případů pro 
telekomunikace představovat skutečně přetrvávající překážku. Proto by měl být na podporu 
uvádění infrastruktury třetích stran tento přístup zajištěn. V takovém případě se však sdílení 
kabelovodů musí týkat všech operátorů – veřejných i soukromých. Služby nové generace 
nebudou využívat stávající měděné vedení.

Pozměňovací návrh 33
Zuzana Roithová

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 3 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Vnitrostátní orgány na ochranu 
hospodářské soutěže, Komise 
a vnitrostátní regulační orgány neukládají 
sankce za skutečnosti, které sankcionuje 
nebo povoluje jiný orgán působící v rámci 
svých vlastních pravomocí v případech, 
kdy se jedná o stejné skutečnosti a stejný 
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předmět.

Or. en

Justification

National competition authorities and the Commission have competence to investigate and 
sanction infringements against national or European competition law. National regulatory 
authorities are competent to foster competition regarding network deployment and provision 
of electronic communications services. Acting within the scope of their respective 
competences, those authorities may arrive at different decisions. 

To avoid this potential conflict authorities may impose penalties on facts that have been 
sanctioned or dismissed by another authority, provided they have acted in accordance with 
their competences and that the facts have the same object and subject. 

Pozměňovací návrh 34
Christel Schaldemose

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

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 
služby elektronických komunikací, který je 
dotčen 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 
služby elektronických komunikací, který je 
dotčen 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 zbytečně zdlouhavá.
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Or. en

Odůvodnění

Efektivita a přiměřená doba trvání jsou klíčovými aspekty odvolacích mechanismů. Odborné 
zkušenosti odvolacích orgánů by měly vycházet z vlastních zkušeností a neměly by být orgánu 
jen „k dispozici“.

Pozměňovací návrh 35
Jacques Toubon

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.
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 a články 13a a 13b směrnice 
2002/19/ES (přístupové směrnice) 
a článku 17 směrnice 2002/22/ES 
(směrnice o univerzální službě, mají 
Komise a vnitrostátní regulační orgány 
ostatních členských států lhůtu jednoho 
měsíce od data oznámení návrhu opatření 
na to, aby dotčenému vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu předložily svá 
zjištění.
2. Pokud se navrhované opatření týká 
uložení, změny nebo zrušení jiné 
povinnosti, než která je stanovena 
v článcích 13a a 13b směrnice 2002/19/ES 
(přístupová směrnice), může Komise ve 
stejné lhůtě oznámit dotčenému 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu 
a Útvaru evropských regulačních orgánů 
v oblasti telekomunikací – BERT důvody, 
pro které se domnívá, že navrhované 
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opatření je překážkou vnitřního trhu, 
nebo má vážné pochybnosti o slučitelnosti 
opatření s právem Společenství. 
V takovém případě se přijetí 
navrhovaného opatření odloží o další dva 
měsíce po oznámení Komise.
Pokud k takovému oznámení nedojde, 
může vnitrostátní regulační orgán 
přijmout navrhované opatření, přičemž 
zohlední veškerá zjištění Komise nebo 
jiného vnitrostátního regulačního orgánu.
3. Ve lhůtě dvou měsíců stanovené ve 
druhém odstavci Komise, BERT a dotčený 
vnitrostátní regulační orgán úzce 
spolupracují, aby určily nejúčinnější 
a nejvhodnější opatření, které má být 
přijato s ohledem na cíle stanovené 
v článku 8 a s přihlédnutím ke 
stanoviskům subjektů trhu a potřebě 
zajistit jednotnou regulační praxi.
Ve stejné lhůtě dvou měsíců může BERT 
prostou většinou hlasů přijmout 
odůvodněné stanovisko, které potvrdí 
vhodnost a účinnost navrhovaného 
opatření nebo určí, zda by mělo být 
opatření upraveno a předá veškeré 
konkrétní návrhy v tomto smyslu. Toto 
stanovisko se zpřístupní veřejnosti.
Pokud stanovisko BERT uvádí, že 
navrhované opatření musí být pozměněno, 
může Komise, která plně zohlední 
uvedené stanovisko, přijmout odůvodněné 
rozhodnutí, kterým požádá dotčený 
vnitrostátní regulační orgán o změnu 
navrhovaného opatření a předá veškeré 
konkrétní návrhy v tomto smyslu. 
Pokud stanovisko BERT potvrdí vhodnost 
a účinnost navrhovaného opatření, může 
dotčený vnitrostátní regulační orgán 
navrhované opatření přijmout, přičemž 
plně zohlední veškerá doporučení Komise 
a BERT.
4. Pokud se navrhované opatření týká 
uložení, změny nebo zrušení povinnosti 
podle článků 13a a 13b směrnice 
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2002/19/ES (přístupové směrnice), odloží 
se přijetí navrhovaného opatření o další 
dva měsíce po uplynutí lhůty stanovené 
v čl. 7 odst. 3.
Ve zmíněné lhůtě dvou měsíců Komise, 
BERT a dotčený vnitrostátní regulační 
orgán úzce spolupracují, aby určily 
nejvhodnější a nejúčinnější opatření, 
které má být přijato pro dosažení cílů 
stanovených v článku 8 a s přihlédnutím 
ke stanoviskům subjektů trhu a potřebě 
zajistit jednotné regulační postupy.
Ve stejné lhůtě dvou měsíců může BERT 
prostou většinou hlasů přijmout 
odůvodněné stanovisko, které potvrdí 
vhodnost a účinnost navrhovaného 
opatření nebo určí, že by opatření nemělo 
být provedeno. Toto stanovisko se 
zpřístupní veřejnosti.
Až poté, co Komise a BERT potvrdí 
vhodnost a účinnost navrhovaného 
opatření, může dotčený vnitrostátní 
regulační orgán navrhované opatření 
přijmout, přičemž plně zohlední veškerá 
doporučení Komise a BERT.
5. Do tří měsíců poté, co Komise podle 
odstavce 3 přijme odůvodněné rozhodnutí 
požadující, aby vnitrostátní regulační 
orgán navrhované opatření pozměnil, by 
vnitrostátní regulační orgán měl 
navrhované opatření pozměnit nebo vzít 
zpět. Pokud bude navrhované opatření 
pozměněno, provede vnitrostátní 
regulační orgán veřejné konzultace podle 
článku 6 a předloží pozměněné 
navrhované opatření zpět Komisi podle 
článku 7.

Or. fr

Odůvodnění

Navrhuje se nový postup „spoluregulace” na základě úzké spolupráce Komise, BERT 
a vnitrostátních regulačních orgánů. Spíše než „sankční“ veto uložené zmíněnými orgány 
znamená tento postup vzájemné posouzení, kterým má být dosaženo řešení. Aby Komise 
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přijala tímto postupem příslušné rozhodnutí, musí se Komise a BERT (hlasováním prostou 
většinou) dohodnout na potřebě změny opatření navrhovaného vnitrostátním regulačním 
orgánem. Jinak musí vnitrostátní regulační orgán plně zohlednit zjištění Komise a BERT.

Pozměňovací návrh 36
Jacques Toubon

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 
směrnice 2002/22/ES (směrnice o 
univerzální službě)

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 37
Jacques Toubon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Do tří měsíců poté, co Komise podle 
odstavce 5 vydá rozhodnutí, kterým 
požaduje, 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 

vypouští se
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uspořádá veřejnou konzultaci v souladu 
s postupy uvedenými v článku 6 
a pozměněný návrh opatření znovu 
oznámí Komisi v souladu s ustanovením 
odstavce 3.

Or. fr

Odůvodnění

Veto nápravných opatření je nahrazeno mechanismem stanoveným v článku 6a (nový).

Pozměňovací návrh 38
Jacques Toubon

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 
směrnice) 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 
předložené v souladu s článkem 6 nařízení 
[…./ES], zejména při vypracování 
podrobných informací o povinnosti 
(povinnostech), které chce uložit.

Or. fr
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Odůvodnění

Veto nápravných opatření je nahrazeno mechanismem stanoveným v článku 6a (nový).

Pozměňovací návrh 39
Zuzana Roithová

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 
směrnice) 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 
předložené v souladu s článkem 6 nařízení 
[…./ES], zejména při vypracování 
podrobných informací o povinnosti 
(povinnostech), které chce uložit.

Or. en

Odůvodnění

Navržené znění dává Komisi pravomoc předepisovat, jakou povinnost bude vnitrostátní 
regulační orgán ukládat. To by vedlo k nevyvážené odpovědnosti, protože vnitrostátní 
regulační orgán by byl stále odpovědný za uložené povinnosti (v případě soudního sporu), ale 
nemohl by rozhodovat o jejich obsahu.
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Pozměňovací návrh 40
Jacques Toubon

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.

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 41
Zuzana Roithová

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;

Or. en

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 
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jiné.

Pozměňovací návrh 42
Olle Schmidt

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 s ohledem na pravidla pro 
státní podpory nedocházelo k narušování 
nebo omezování hospodářské soutěže 
v odvětví elektronických komunikací, 
zejména v oblasti poskytování obsahu;

Or. en

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 43
Cristian Silviu Buşoi

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. U 
zemí s méně rozvinutými pevnými 
infrastrukturami a nízkou úrovní pevných 
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a širokopásmových služeb se oproti 
podněcování hospodářské soutěže 
přednostně zohlední potřeba podpory 
investic; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 44
Marian Zlotea

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 podniků 
zajišťujících sítě a služby elektronických 
komunikací a odvětví, která mají zájem na 
ochraně a prosazování zákonného obsahu 
v sítích a službách elektronických 
komunikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Jacques Toubon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) zabezpečují, aby podniky zajišťující 
sítě a služby elektronických komunikací 
spolupracovaly s odvětvími, která mají 
zájem na ochraně a prosazování 
zákonného obsahu v sítích a službách 
elektronických komunikací.

Or. fr
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Odůvodnění

Mezi úkoly vnitrostátních regulačních orgánů musí být zařazeno prosazování a ochrana 
zákonného obsahu v sítích a službách elektronických komunikací, aby byla podpořena 
hospodářská soutěž zákonného tvůrčího obsahu v zájmu evropských spotřebitelů. Je rovněž 
nutné formou spolupráce povzbudit samoregulaci a předcházení střetu zájmů.

Pozměňovací návrh 46
Jacques Toubon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(gc) zavádějí konzultační platformy včetně 
zástupců všech zúčastněných subjektů, 
zvláště spotřebitelů a způsobilých stran. 
Tyto platformy stanoví zásady řešení 
sporů mezi uživateli, dodavateli přístupu 
a producenty obsahu podle vnitrostátních 
právních předpisů.

Or. fr

Odůvodnění

Mezi úkoly vnitrostátních regulačních orgánů musí být zařazeno prosazování a ochrana 
zákonného obsahu v sítích a službách elektronických komunikací, aby byla podpořena 
hospodářská soutěž zákonného tvůrčího obsahu v zájmu evropských spotřebitelů, aby byla 
formou spolupráce povzbuzována samoregulace a předcházelo se střetu zájmů.

Pozměňovací návrh 47
Marian Zlotea

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí na svých územích 
účinnou správu rádiových frekvencí pro 
služby 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 
účinnou správu rádiových frekvencí pro 
služby 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 
hospodářské soutěže.

Or. en

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 
znění je v souladu s bodem odůvodnění 28 návrhu Komise na rámcovou směrnici.

Pozměňovací návrh 48
Marian Zlotea

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 
soutěže,

Or. en

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 
znění je v souladu s bodem odůvodnění 28 návrhu Komise na rámcovou směrnici.
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Pozměňovací návrh 49
Jacques Toubon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá 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 
však mohou na poskytované typy služeb 
elektronických komunikací uvalit 
přiměřená a nediskriminační omezení.

Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech dostupných pro služby 
elektronických komunikací a určených 
v vnitrostátních rozdělovacích sítích 
a podle předpisů Mezinárodní 
telekomunikační unie o rozhlasovém 
vysílání bylo možné poskytovat všechny 
typy služeb elektronických komunikací. 
Členské státy však mohou na poskytované 
typy služeb elektronických komunikací 
uvalit přiměřená a nediskriminační 
omezení.

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 50
Jacques Toubon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Omezení, která požadují, aby služba byla Omezení, která požadují, aby služba 
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poskytována v určitém pásmu, musí být 
odůvodněná 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.

elektronických komunikací byla 
poskytována v určitém pásmu, musí být 
odůvodněná plněním cíle obecného zájmu 
stanoveného 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, stanovená ve 
vnitrostátních právních předpisech 
v souladu s právními předpisy 
Společenství.

Or. fr

Odůvodnění

Výklad obecného zájmu v každém členském státě by se měl řídit subsidiaritou.

Pozměňovací návrh 51
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Omezení, která požadují, aby služba byla 
poskytována v určitém pásmu, musí být 
odůvodněná 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 služba 
elektronických komunikací byla 
poskytována v určitém pásmu, musí být 
odůvodněná 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 nebo poskytování služeb 
rozhlasového a televizního vysílání 
stanovené ve vnitrostátních právních 
předpisech v souladu s právními předpisy 
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Společenství.

Or. en

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 52
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Omezení, které v konkrétním pásmu 
zakazuje poskytování jiné služby, lze 
stanovit pouze v případech odůvodněných 
potřebou chránit služby zajišťující 
bezpečnost 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 
předpisech v souladu s právními předpisy 
Společenství, například prosazování 
kulturní a jazykové rozmanitosti 
a plurality médií.

Or. en

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 53
Jacques Toubon

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 4 – třetí pododstavec
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Rámec se použije pouze na služby elektronických komunikací a nikoli na ostatní služby bez 
rozlišení (předpovědi počasí, vědecké, vojenské atd.).

Pozměňovací návrh 54
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

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 
přezkoumávají.

5. Nutnost ukládat omezení uvedená 
v odstavcích 3 a 4 členské státy pravidelně 
přezkoumávají. Je v pravomoci členských 
států definovat oblast působnosti 
a povahu každé výjimky.

Or. en

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.
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Pozměňovací návrh 55
Jacques Toubon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy na dobu pěti let ode dne 
[1. ledna 2010] zajistí, aby držitelé práv na 
užívání rádiových frekvencí, jež jim byla 
udělena před uvedeným datem, mohli 
příslušnému vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu předložit 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 
držitelé práv na užívání rádiových 
frekvencí, jež jim byla udělena před 
uvedeným datem, mohli ve lhůtě pěti let
příslušnému vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu předložit žádost o nové posouzení 
omezení jejich práv v souladu s čl. 9 odst. 
3 a 4

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 56
Jacques Toubon

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 uděleno 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 

2. Tento článek se nepoužije na omezení, 
která zavedou členské státy, aby 
prosazovaly cíle kulturní a mediální 
politiky, například kulturní a jazykovou 
rozmanitost a pluralitu médií.
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rádiových frekvencí, která pro plnění 
uvedeného cíle v důsledku použití čl. 9 
odst. 3 a 4 nezbytná není, podléhá novému 
postupu pro přidělení podle čl. 7 odst. 2 
autorizační směrnice.

Or. fr

Odůvodnění

Protože členské státy nesou odpovědnost za definování oblasti působnosti, povahy a doby 
platnosti zásad technologické neutrality a neutrality vůči službám ve snaze o prosazování cílů 
kulturní a mediální politiky, nebyl by postup přezkumu podle článku 9 vhodný. Kromě toho 
odstavec 2 směšuje dvě různé věci: přezkum omezení a přezkum uživatelských práv jako 
takových, která upravuje článek 2 autorizační směrnice.

Pozměňovací návrh 57
Jacques Toubon

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 
uděleno 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 přidělení podle čl. 7 odst. 2 
autorizační směrnice.

2. Pokud je držitel práva uvedený 
v odstavci 1 poskytovatelem služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání a právo 
na užívání rádiových frekvencí mu bylo 
uděleno 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 skončení 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).

Or. fr
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 58
Jacques Toubon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. 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.

1. 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 bude v souladu 
s vnitrostátními postupy a že změna 
neovlivní poskytovanou službu v rámci 
daného pásma frekvencí.

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 59
Jacques Toubon

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Článek 9 c
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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 a 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 užívání 
rádiových frekvencí v souladu 
s postupem stanoveným v příloze IIa;

-aa) zajistit koordinované a včasné 
poskytování informací o rozdělení, 
dostupnosti a užívání 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) identifikovat pásma, jejichž práva na 
užívání si mohou podniky mezi sebou 
převádět nebo pronajímat, kromě 
rádiových frekvencí rozdělených 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 
soutěže v případech převodů 
individuálních práv;

c) harmonizovat zvláštní opatření pro 
zajištění spravedlivé hospodářské soutěže 
v případech 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 
zaměřenými na zajištění podpory 
kulturní a jazykové rozmanitosti 
a plurality médií. 



AM\722944CS.doc 41/66 PE406.047v01-00
Externí překlad

CS

Těmito prováděcími opatřeními nejsou 
dotčena opatření přijatá na úrovni 
Společenství nebo na vnitrostátní úrovni 
pro plnění cílů obecného zájmu, 
a zejména opatření týkající se podpory 
kulturní a jazykové rozmanitosti 
a plurality médií.

Tato opatření, jež mají tuto 
směrnici 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 případy, uvedený 
v čl. 22 odst. 4. Při provádění 
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 přijmou v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou, uvedeným v čl. 22 
odst. 3. Při provádění ustanovení tohoto 
odstavce může být Komisi nápomocen 
Výbor pro politiku rádiového spektra.

Or. en

Odůvodnění

Zařazení prováděcích pravomocí Komise podle rozhodnutí o rádiovém spektru do rámcové 
směrnice 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 
užívání převést nebo pronajmout. Podle článku 9b podléhá převod nebo pronájem 
jednotlivých práv vnitrostátním postupům a Komise by tedy neměla tyto postupy 
harmonizovat. 

Pozměňovací návrh 60
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

číslování v rámci Společenství, jestliže to 
podporuje fungování vnitřního trhu nebo 
rozvoj celoevropských služeb. Komise 
může v této věci přijmout vhodná 
technická prováděcí opatření, která mohou 
zahrnovat vytvoření zásad stanovování 
sazeb u zvláštních čísel nebo skupiny čísel 
i stanovení jednotného evropského 
volacího čísla zajišťujícího snadný přístup 
uživatelů k těmto službám. Prováděcí 
opatření mohou úřadu přidělit zvláštní 
povinnosti při uplatňování těchto opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Emmanouil Angelakas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud má podnik zajišťující sítě 
elektronických komunikací podle 
vnitrostátních právních předpisů právo na 
instalování zařízení na veřejném nebo 
soukromém majetku, nad nebo pod ním, 
nebo může využít výhody postupu pro 
vyvlastnění nebo využití majetku, 
vnitrostátní regulační orgány uloží sdílení 
takových zařízení nebo majetku, včetně 
vstupů do budov, stožárů, antén, 
kabelovodů, vstupních šachet a rozvodných 
skříní.

1. Pokud má veřejný nebo soukromý 
podnik podle vnitrostátních právních 
předpisů právo na instalování zařízení na 
veřejném nebo soukromém majetku, nad 
nebo pod ním, nebo může využít výhody 
postupu pro vyvlastnění nebo využití 
majetku, vnitrostátní regulační orgány, 
které řádně zohlední zásadu 
proporcionality, uloží sdílení takových 
zařízení nebo majetku, včetně stožárů, 
antén, kabelovodů a vstupních šachet.

Or. en

Odůvodnění

Služby nové generace nebudou využívat stávající měděné vedení; vznikne zcela nová 
infrastruktura, pro kterou jsou překážkou fyzické kabelovody, jimiž budou nová spojení 
vedena. Skutečné sdílení kabelovodů – tzn. nejen včetně vlastních telekomunikačních 
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kabelovodů, ale například i veřejné infrastruktury (vedení pro elektřinu, plyn, odpadní vody) 
– umožňuje, aby měl k infrastruktuře pro účely poskytování svých služeb přístup více než 
jeden subjekt.

Pozměňovací návrh 62
Christel Schaldemose

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
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, nediskriminační a přiměřená.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Bill Newton Dunn

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
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, nediskriminační a přiměřená 
a musí být prováděna postupem v souladu 
s čl. 7a odst. 4 směrnice 2002/21/ES.

Or. en
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Pozměňovací návrh 64
Emmanouil Angelakas

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 bylo zajištěno, že opatření přijatá 
podle odstavce 1 budou přiměřená, 
prošetří vnitrostátní regulační orgány 
dostupnost všech kabelovodů, včetně 
kabelovodů telekomunikačních operátorů, 
dodavatelů energie, místních obcí 
a kanalizace, které jsou schopny vést 
telekomunikační vedení v oblasti, ve které 
je přístup požadován.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu podpory nového infrastruktury by přístup ke kabelovodům neměl být uměle omezován 
na kabelovody telekomunikačních operátorů, ale měl by zahrnovat všechny dostupné 
kabelovody. Čím více kabelovodů bude k dispozici, tím lepší budou šance na udržitelnou 
hospodářskou soutěž v důsledku rozvoje sítí třetích stran. 

Pozměňovací návrh 65
Bill Newton Dunn

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby podniky 
zajišťující veřejné komunikační sítě 
podnikly všechny nezbytné kroky 
k zajištění integrity svých sítí, a tím 
zajistily kontinuitu dodávek služeb, jež se 
prostřednictvím těchto sítí poskytují.

2. Členské státy zajistí, aby podniky 
zajišťující veřejné komunikační sítě 
podnikly vhodné kroky k zajištění integrity 
svých sítí, a tím zajistily kontinuitu 
dodávek služeb, jež se prostřednictvím 
těchto sítí poskytují. Členské státy zajistí, 
aby vnitrostátní regulační orgány 
pravidelně konzultovaly s podniky 
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a zabezpečily tak provedení vhodných 
opatření pro zajištění bezpečnosti nebo 
integrity.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Bill Newton Dunn

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby podniky 
zajišťující veřejné komunikační sítě nebo 
poskytující veřejně přístupné služby 
elektronických komunikací oznámily 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu 
jakékoliv narušení bezpečnosti nebo 
integrity s významným dopadem na provoz 
sítí nebo služeb. 

Členské státy případně zajistí, aby podniky 
zajišťující veřejné komunikační sítě nebo 
poskytující veřejně přístupné služby 
elektronických komunikací oznámily 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu 
závažné narušení bezpečnosti nebo 
integrity s významným dopadem na provoz 
sítí nebo služeb. 

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Bill Newton Dunn

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Bill Newton Dunn

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Jednou za rok předloží vnitrostátní 
regulační orgán Komisi souhrnnou zprávu 
o oznámeních obdržených a opatřeních 
přijatých v souladu s tímto odstavcem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Christel Schaldemose

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijmout vhodná technická 
prováděcí opatření za účelem harmonizace 
opatření uvedených v odstavcích 1, 2 a 3, 
včetně 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 prosazovat šíření a výměnu 
nejlepších postupů mezi podniky 
a příslušnými vnitrostátními orgány 
a přijmout vhodná technická prováděcí 
opatření za účelem harmonizace opatření 
uvedených v odstavcích 1, 2 a 3, včetně 
opatření vymezujících okolnosti, formát 
a postupy týkající se požadavků na 
oznámení.

Or. en

Odůvodnění

Komise může hrát kladnou úlohu při koordinaci a podpoře sdílení nejlepších postupů, aniž by 
nutně ukládala závazná opatření.
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Pozměňovací návrh 70
Bill Newton Dunn

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato prováděcí opatření, jež mají tuto 
směrnici 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 
případy, uvedený v čl. 22 odst. 4.

Tato prováděcí opatření, jež mají tuto 
směrnici 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Bill Newton Dunn

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 13 b – odst. 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány měly pravomoc 
požadovat, aby podniky zajišťující veřejné 
komunikační sítě nebo poskytující veřejně 
přístupné služby elektronických 
komunikací:

2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány měly případně pravomoc 
požadovat, aby podniky zajišťující veřejné 
komunikační sítě nebo poskytující veřejně 
přístupné služby elektronických 
komunikací:

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Bill Newton Dunn

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
Komise přijme technická prováděcí 
opatření podle čl. 13a odst. 4, byl 
podnikům zajišťujícím veřejné 
komunikační sítě nebo veřejně přístupné 
služby elektronických komunikací dán 
k dispozici program úhrady nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Marian Zlotea

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 služeb;

Or. en

Odůvodnění

Celoevropské telekomunikační služby, jejichž současným předním příkladem jsou globální 
telekomunikační služby (GTS) nabízené nadnárodním společnostem s kancelářemi ve více 
evropských zemí, jsou jednou z oblastí, ve kterých by Komise měla mít pravomoc zajistit 
harmonizovaný regulační přístup v rámci EU.
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Pozměňovací návrh 74
Cristian Silviu Buşoi

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 služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Christel Schaldemose

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) spotřebitelské otázky včetně
přístupnosti zdravotně postižených 
koncových uživatelů ke službám 
a zařízením elektronických komunikací;

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

Or. en

Odůvodnění

Na základě tohoto článku by měly být regulovány pouze spotřebitelské otázky neupravené 
směrnicí o univerzální službě.
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Pozměňovací návrh 76
Zuzana Roithová

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „přístupem“ se rozumí zpřístupnění 
zařízení a/nebo služeb jinému podniku na 
základě stanovených podmínek, výlučně 
nebo nevýlučně, za účelem poskytování 
služeb elektronických komunikací, služeb 
informační společnosti nebo služeb 
obsahu vysílání. Vztahuje se mimo jiné na: 
přístup k síťovým prvkům a přiřazeným 
zařízením, což může zahrnovat připojení 
zařízení pevnými nebo jinými než pevnými 
prostředky (zejména to zahrnuje přístup 
k účastnickému vedení a k zařízením 
a službám nezbytným k poskytování služeb 
prostřednictvím účastnického vedení); 
přístup k fyzické infrastruktuře včetně 
budov, kabelovodů a stožárů; přístup 
k příslušným softwarovým systémům 
včetně systémů podpory provozu; přístup 
k převodu čísel nebo k systémům 
nabízejícím funkci na stejné úrovni; přístup 
k pevným a mobilním sítím, zejména pro 
roaming; přístup k systémům podmíněného 
přístupu pro digitální televizní služby; 
přístup ke službám virtuálních sítí;

a) „přístupem“ se rozumí zpřístupnění 
zařízení a/nebo služeb jinému podniku na 
základě stanovených podmínek, výlučně 
nebo nevýlučně, za účelem poskytování 
služeb elektronických komunikací. 
Vztahuje se mimo jiné na: přístup 
k síťovým prvkům a přiřazeným zařízením, 
což může zahrnovat připojení zařízení 
pevnými nebo jinými než pevnými 
prostředky (zejména to zahrnuje přístup 
k účastnickému vedení a k zařízením 
a službám nezbytným k poskytování služeb 
prostřednictvím účastnického vedení); 
přístup k fyzické infrastruktuře včetně 
budov, kabelovodů a stožárů; přístup 
k příslušným softwarovým systémům 
včetně systémů podpory provozu; přístup 
k převodu čísel nebo k systémům 
nabízejícím funkci na stejné úrovni; přístup 
k pevným a mobilním sítím, zejména pro 
roaming; přístup k systémům podmíněného 
přístupu pro digitální televizní služby; 
přístup ke službám virtuálních sítí;

Or. en

Odůvodnění

Návrh může vést k neudržitelné situaci, kdy by zvláštní přístup k telekomunikačním sítím 
mohly požadovat např. podniky zásilkového prodeje, call centra pojišťoven. Jako 
maloobchodní zákazníci již poskytovatelé vysílání využívají zásady nediskriminace podle 
článků 17 a 31 směrnice o univerzální službě. Komise rozhodla ze svého doporučení vyjmout 
trh 18 a výslovně uvedla, že vnitrostátní právní předpisy na ochranu hospodářské soutěže 
problémy přístupu v této oblasti upravují dostatečně. 
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Pozměňovací návrh 77
Marian Zlotea

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 a (nový) 
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „účastnickým vedením“ rozumí fyzický 
okruh spojující koncový bod sítě v objektu 
účastníka s rozvaděčem nebo obdobným 
zařízením v pevné veřejné síti 
elektronických komunikací, pokud lze 
technicky zajistit přístup k propojení.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Christel Schaldemose

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 
spotřebitele s přihlédnutím k povaze 
a druhu dotyčného propojení a přístupu, 
včetně proveditelnosti jiných možností 
vertikálního přístupu;

Or. en

Odůvodnění

Hospodářskou soutěž v oblasti infrastruktury, jakkoli je prvořadým cílem této regulace, je 
nutné posoudit také z hlediska přínosu pro spotřebitele. Hospodářská soutěž by měla být 
v hodnotovém řetězci co nejvíce podporována.
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Pozměňovací návrh 79
Emmanouil Angelakas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a

Funkční oddělení

vypouští se

1. Vnitrostátní regulační orgán může 
v souladu s ustanoveními článku 8, 
a zejména s čl. 8 odst. 3 druhým 
pododstavcem, uložit vertikálně 
integrovaným podnikům povinnost umístit 
činnosti spojené s velkoobchodním 
poskytováním přístupových produktů do 
nezávisle provozované obchodní jednotky. 
Tato obchodní jednotka dodává přístupové 
produkty a služby všem podnikům, včetně 
dalších obchodních jednotek v rámci 
mateřské společnosti, ve stejných 
časových lhůtách a za stejných smluvních 
podmínek, obsahujících i úrovně cen 
a služeb, a prostřednictvím stejných 
systémů a procesů.
2. V případech, kdy má vnitrostátní 
regulační orgán v úmyslu uložit povinnost 
funkčního oddělení, předloží Komisi 
žádost, která obsahuje: 
a) důkaz o tom, že uložením vhodných 
povinností uvedených v článcích 9–13 za 
účelem dosažení účinné hospodářské 
soutěže po provedení koordinované 
analýzy relevantních trhů v souladu 
s postupem pro analýzu trhu, stanoveným 
článkem 16 směrnice 2002/21/ES 
(rámcová směrnice), se trvale nedařilo 
a nepodaří dosáhnout účinné 
hospodářské soutěže a že na několika 
těchto trzích výrobků přetrvávají vážné 
problémy s hospodářskou soutěží nebo že 
tyto trhy selhávají; 
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b) analýzu očekávaného dopadu na 
regulační orgán, podnik a na jeho 
motivaci investovat do své sítě a na další 
zúčastněné strany, a zejména analýzu 
očekávaného dopadu na hospodářskou 
soutěž v oblasti infrastruktury a možných 
negativních dopadů na spotřebitele;
c) předlohu navrhovaného opatření.
3. Návrh opatření musí obsahovat 
následující prvky:
a) přesnou povahu a úroveň oddělení, 
uvádějící zejména právní postavení 
oddělené obchodní jednotky;
b) údaje o majetku oddělené obchodní 
jednotky a o produktech nebo službách, 
které bude tato jednotka poskytovat;
c) ujednání o řízení, která zajišťují 
nezávislost zaměstnanců oddělené 
obchodní jednotky, a odpovídající 
motivační strukturu;
d) pravidla pro zajištění dodržování 
povinností; 
e) pravidla pro zajištění průhlednosti 
provozních postupů, zejména ve vztahu 
k dalším zúčastněným stranám;
f) program sledování pro zajištění 
dodržování povinností, včetně zveřejnění 
výroční zprávy.
4. Poté, co Komise vydá své rozhodnutí o 
návrhu opatření v souladu s čl. 8 odst. 3, 
vnitrostátní regulační orgán provede 
koordinovanou analýzu různých trhů, 
které se vztahují k přístupové síti, 
v souladu s postupem stanoveným 
článkem 16 směrnice 2002/21/ES 
(rámcová směrnice). Na základě svého 
posouzení vnitrostátní regulační orgán 
uloží, zachová, změní nebo zruší 
povinnosti v souladu s články 6 a 7 
směrnice 2002/21/ES (rámcová smlouva).
5. Podnik, jemuž bylo uloženo funkční 
oddělení, může podléhat kterékoliv 
z povinností uvedených v článcích 9–13 
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na jakémkoliv konkrétním trhu, na němž 
je označen za podnik s významnou tržní 
silou v souladu s článkem 16 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice), nebo 
jakýmkoliv jiným povinnostem, k jejichž 
uložení Komise zmocňuje v souladu s čl. 8 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Návrh stanoví další nápravné opatření, ačkoli nebyla prokázána jeho nezbytnost. Jakmile 
bude zavedeno, bude obtížné funkční oddělení zrušit, může vést k nové monopolizaci 
přístupové sítě, a tím se regulace stane trvalou. Oddělení narušuje koordinaci investičních 
rozhodnutí ve vertikálně integrovaném podniku a nepříznivě ovlivní rozvoj sítí 
vysokorychlostního přístupu příští generace.

Pozměňovací návrh 80
Zuzana Roithová

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a

Funkční oddělení

vypouští se

1. Vnitrostátní regulační orgán může 
v souladu s ustanoveními článku 8, 
a zejména s čl. 8 odst. 3 druhým 
pododstavcem, uložit vertikálně 
integrovaným podnikům povinnost umístit 
činnosti spojené s velkoobchodním 
poskytováním přístupových produktů do 
nezávisle provozované obchodní jednotky. 
Tato obchodní jednotka dodává přístupové 
produkty a služby všem podnikům, včetně 
dalších obchodních jednotek v rámci 
mateřské společnosti, ve stejných 
časových lhůtách a za stejných smluvních 
podmínek, obsahujících i úrovně cen 
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a služeb, a prostřednictvím stejných 
systémů a procesů.
2. V případech, kdy má vnitrostátní 
regulační orgán v úmyslu uložit povinnost 
funkčního oddělení, předloží Komisi 
žádost, která obsahuje: 
a) důkaz o tom, že uložením vhodných 
povinností uvedených v článcích 9–13 za 
účelem dosažení účinné hospodářské 
soutěže po provedení koordinované 
analýzy relevantních trhů v souladu 
s postupem pro analýzu trhu, stanoveným 
článkem 16 směrnice 2002/21/ES 
(rámcová směrnice), se trvale nedařilo 
a nepodaří dosáhnout účinné 
hospodářské soutěže a že na několika 
těchto trzích výrobků přetrvávají vážné 
problémy s hospodářskou soutěží nebo že 
tyto trhy selhávají; 
b) analýzu očekávaného dopadu na 
regulační orgán, podnik a na jeho 
motivaci investovat do své sítě a na další 
zúčastněné strany, a zejména analýzu 
očekávaného dopadu na hospodářskou 
soutěž v oblasti infrastruktury a možných 
negativních dopadů na spotřebitele;
c) předlohu navrhovaného opatření.
3. Návrh opatření musí obsahovat 
následující prvky:
a) přesnou povahu a úroveň oddělení, 
uvádějící zejména právní postavení 
oddělené obchodní jednotky;
b) údaje o majetku oddělené obchodní 
jednotky a o produktech nebo službách, 
které bude tato jednotka poskytovat;
c) ujednání o řízení, která zajišťují 
nezávislost zaměstnanců oddělené 
obchodní jednotky, a odpovídající 
motivační strukturu;
d) pravidla pro zajištění dodržování 
povinností; 
e) pravidla pro zajištění průhlednosti 
provozních postupů, zejména ve vztahu 
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k dalším zúčastněným stranám;
f) program sledování pro zajištění 
dodržování povinností, včetně zveřejnění 
výroční zprávy.
4. Poté, co Komise vydá své rozhodnutí o 
návrhu opatření v souladu s čl. 8 odst. 3, 
vnitrostátní regulační orgán provede 
koordinovanou analýzu různých trhů, 
které se vztahují k přístupové síti, 
v souladu s postupem stanoveným 
článkem 16 směrnice 2002/21/ES 
(rámcová směrnice). Na základě svého 
posouzení vnitrostátní regulační orgán 
uloží, zachová, změní nebo zruší 
povinnosti v souladu s články 6 a 7 
směrnice 2002/21/ES (rámcová smlouva).
5. Podnik, jemuž bylo uloženo funkční 
oddělení, může podléhat kterékoliv 
z povinností uvedených v článcích 9–13 
na jakémkoliv konkrétním trhu, na němž 
je označen za podnik s významnou tržní 
silou v souladu s článkem 16 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice), nebo 
jakýmkoliv jiným povinnostem, k jejichž 
uložení Komise zmocňuje v souladu s čl. 8 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Návrh stanoví další nápravné opatření, ačkoli nebyla prokázána jeho nezbytnost. Jakmile 
bude zavedeno, bude obtížné funkční oddělení zrušit, může vést k nové monopolizaci 
přístupové sítě, a tím se regulace stane trvalou. Oddělení narušuje koordinaci investičních 
rozhodnutí ve vertikálně integrovaném podniku a nepříznivě ovlivní rozvoj sítí 
vysokorychlostního přístupu příští generace. Již samo zavedení nápravného opatření do 
regulačního rámce EU zvyšuje nejistotu investičních podniků na trhu.
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Pozměňovací návrh 81
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 9
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 13 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní regulační orgán může 
v souladu s ustanoveními článku 8, 
a zejména s čl. 8 odst. 3 druhým 
pododstavcem, uložit vertikálně 
integrovaným podnikům povinnost umístit 
činnosti spojené s velkoobchodním 
poskytováním přístupových produktů do 
nezávisle provozované obchodní jednotky.

1. Vnitrostátní regulační orgán může 
v souladu s ustanoveními článku 8, 
a zejména s čl. 8 odst. 3 druhým 
pododstavcem, jako mimořádné regulační 
opatření uložit vertikálně integrovaným 
podnikům povinnost umístit činnosti 
spojené s velkoobchodním poskytováním 
přístupových produktů do nezávisle 
provozované obchodní jednotky.

Tato obchodní jednotka dodává přístupové 
produkty a služby všem podnikům, včetně 
dalších obchodních jednotek v rámci 
mateřské společnosti, ve stejných časových 
lhůtách a za stejných smluvních podmínek, 
obsahujících i úrovně cen a služeb,
a prostřednictvím stejných systémů 
a procesů.

Tato obchodní jednotka dodává přístupové 
produkty a služby všem podnikům, včetně 
dalších obchodních jednotek v rámci 
mateřské společnosti, ve stejných časových 
lhůtách a za stejných smluvních podmínek, 
obsahujících i úrovně cen a služeb, 
a prostřednictvím stejných systémů 
a procesů.

Vnitrostátní regulační orgán neuloží 
funkční oddělení jako regulační řešení na 
trzích, na kterých již existuje hospodářská 
soutěž v poskytování maloobchodních 
služeb na základě infrastruktury nebo na 
kterých je průnik pevných 
telekomunikačních služeb velmi nízký. 

Or. ro

Pozměňovací návrh 82
Marian Zlotea

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 9 
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 13 a – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) důkaz o tom, že uložením vhodných 
povinností uvedených v článcích 9–13 za 
účelem dosažení účinné hospodářské 
soutěže po provedení koordinované 
analýzy relevantních trhů v souladu 
s postupem pro analýzu trhu, stanoveným 
článkem 16 směrnice 2002/21/ES 
(rámcová směrnice), se trvale nedařilo 
a nepodaří dosáhnout účinné hospodářské 
soutěže a že na několika těchto 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 
účelem dosažení účinné hospodářské 
soutěže po provedení koordinované 
analýzy relevantních trhů v souladu 
s postupem pro analýzu trhu, stanoveným 
článkem 16 směrnice 2002/21/ES 
(rámcová směrnice), se trvale nedařilo 
a nepodaří dosáhnout účinné hospodářské 
soutěže a že na několika těchto 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;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 83
Marian Zlotea

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) analýzu očekávaného dopadu na 
regulační orgán, podnik a na jeho motivaci 
investovat do své sítě a na další zúčastněné 
strany, a zejména analýzu očekávaného 

b) analýzu nákladů a přínosů opatření, 
včetně jeho očekávaného dopadu na 
regulační orgán, podnik a na jeho motivaci 
investovat do své sítě a na další zúčastněné 
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dopadu na hospodářskou soutěž v oblasti 
infrastruktury a možných negativních 
dopadů na spotřebitele;

strany, a zejména analýzu očekávaného 
dopadu na hospodářskou soutěž v oblasti 
infrastruktury, investic a možných 
negativních dopadů na spotřebitele;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 84
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Globální telekomunikační služby 
podléhají nejvýše postupu zjednodušeného 
oznamování se zvláštní registrací činnosti 
služby elektronických komunikací jako 
„globálních telekomunikačních služeb“.
Globální telekomunikační služby jsou 
řízené podnikové datové a hlasové služby 
pro nadnárodní podniky se sídlem 
v různých zemích a často na různých 
kontinentech. Mají neodmyslitelně 
přeshraniční povahu a v rámci Evropy 
povahu celoevropskou.

Or. en
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Pozměňovací návrh 85
Jacques Toubon

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

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 
oprávnění, 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:

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 86
Jacques Toubon

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

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 
umožňuje článek 9b rámcové směrnice, se 
každých pět let a poprvé pět let po svém 
vydání přezkoumá z hlediska kritérií 
stanovených v odstavci 1. Pokud kritéria
pro udělování individuálních práv na 

Jsou-li individuální práva na užívání 
rádiových frekvencí udělována na deset 
nebo více let a podniky si je nemohou mezi 
sebou převádět ani pronajímat, jak to 
umožňuje článek 9b rámcové směrnice, 
musí vnitrostátní regulační orgán zajistit, 
aby měl prostředky k ověření toho, že 
kritéria pro udělování individuálních práv 
na užívání jsou nadále platná a jsou po 



AM\722944CS.doc 61/66 PE406.047v01-00
Externí překlad

CS

užívání 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 pěti let od ukončení 
přezkumu, nebo se toto právo stane volně 
převoditelným či pronajímatelným mezi 
podniky.

dobu platnosti licence dodržována. Pokud 
tato kritéria již nelze uplatnit, individuální 
právo na užívání se změní na obecné 
oprávnění k užívání rádiových frekvencí 
s tím, že tato změna musí být oznámena 
v přiměřené lhůtě nebo se toto právo stane 
volně převoditelným či pronajímatelným 
mezi podniky. Při přijetí takového 
rozhodnutí se řádně zohlední potřeba 
nutnost vhodnou dobu na vrácení 
investic.

Or. fr

Odůvodnění

Existuje řada nových platforem a služeb, u kterých se investice musí vrátit za dobu přesahující 
deset nebo alespoň pět 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 vysílacího spektrum každých pět let.

Pozměňovací návrh 87
Cristian Silviu Buşoi

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Jacques Toubon

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



PE406.047v01-00 62/66 AM\722944CS.doc
Externí překlad

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 89
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) harmonizaci podmínek pro obecná 
oprávnění podle přílohy I.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Jacques Toubon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společné výběrové řízení pro vydávání 
práv

vypouští se

1. Technické prováděcí opatření uvedené 
v čl. 6a odst. 1 písm. f) může stanovit, aby 
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úřad podal návrh na výběr podniku či 
podniků, kterým lze udělit individuální 
práva na užívání rádiových frekvencí 
nebo čísel v souladu s článkem 12 
nařízení [...].
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, 
přičemž v nejvyšší míře zohlední 
stanovisko úřadu. V opatření musí být 
uvedena lhůta, ve které tato práva na 
užívání vnitrostátní regulační orgány 
vydají. Komise přitom jedná v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 14a odst.2.

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 91
Šarūnas Birutis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 3 – písm. g
Směrnice 2002/20/ES
Příloha I – část A – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19. Soulad s vnitrostátními prováděcími 
předpisy ke směrnici Evropského 

vypouští se
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parlamentu a Rady 2001/29/ES a ke 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2004/48/ES.

Or. en

Odůvodnění

Podle směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním 
souvisejících mohou členské státy uplatňovat omezení na uplatnění autorského práva, pokud 
tato omezení nejsou v rozporu s běžným způsobem užití díla nebo jiného předmětu ochrany 
a nejsou jimi nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy nositele práv. 

To vedlo k velmi různorodému uplatňování ochrany autorských práv v celé EU, které by mělo 
být řešeno, ale jiným způsobem, než změnou autorizační směrnice. 

Bylo by účinnější tuto otázku řešit v rámci konzultací o obsahu on-line.

Pozměňovací návrh 92
Bill Newton Dunn

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 3 – písm. g
Směrnice 2002/20/ES
Příloha I – část A – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19. Soulad s vnitrostátními prováděcími 
předpisy ke směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2001/29/ES a ke 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2004/48/ES.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Členské státy mohou uplatňovat omezení na uplatnění autorského práva, pokud tato omezení 
nejsou v rozporu s běžným způsobem užití díla nebo jiného předmětu ochrany a nejsou jimi 
nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy nositele práv. To vedlo k velmi různorodému 
uplatňování ochrany autorských práv, které by mělo být řešeno, ale jiným způsobem, než 
změnou autorizační směrnice. Tento bod doplněný do přílohy autorizační směrnice by vytvořil 
právní nejistotu pro podniky, protože se výklad tohoto postupu v členských státech liší. 
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Pozměňovací návrh 93
Marian Zlotea

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

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Jacques Toubon

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;

Or. fr

Odůvodnění

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