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Pozměňovací návrh 86
Gianni De Michelis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Je nezbytné, aby předběžné regulační 
povinnosti byly ukládány pouze tam, kde 
neexistuje účinná hospodářská soutěž, tj. 
na trzích, kde má jeden či více podniků 
významnou tržní sílu a kde nápravná 
opatření vnitrostátního práva hospodářské 
soutěže a práva hospodářské soutěže 
Společenství nepostačují k řešení 
problému. Je proto nezbytné, aby Komise 
v souladu se zásadami práva hospodářské 
soutěže navrhla pokyny na úrovni 
Společenství, podle kterých by vnitrostátní 
regulační orgány posuzovaly účinnost 
hospodářské soutěže na daném trhu 
a významnou tržní sílu. Vnitrostátní 
regulační orgány by měly provést analýzu, 
zda daný trh výrobků či služeb ovlivňuje 
celé území dotčeného členského státu, 
jeho část nebo sousedící části území 
členských států, které jsou posuzovány 
společně. Aby byla zaručena přesná 
definice zeměpisného trhu, která by měla 
zajistit, že bude regulace vycházet 
z aktuálních tržních podmínek, měly by 
vnitrostátní regulační orgány provést 
analýzu, zda by zeměpisné trhy měly být 
definovány, pokud podmínky hospodářské 
soutěže, a zejména hospodářské soutěže 
v oblasti infrastruktury, nejsou v rámci 
vnitrostátního území dostatečně 
homogenní. Analýza účinné hospodářské 
soutěže by měla zahrnovat analýzu, zda je 
trh potenciálně soutěžní, a tudíž, zda je 
neexistence účinné hospodářské soutěže 
stálý. Tyto pokyny by měly rovněž řešit 
otázku nově se rozvíjejících trhů, kde 
subjekt s vedoucím postavením na trhu 
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pravděpodobně má podstatný podíl na 
trhu, avšak neměly by mu být ukládány 
nepřiměřené povinnosti. V tomto ohledu 
je nezbytné rozlišovat regulativní přístup 
ke stávajícím a novým sítím, a zabránit 
tak zbytečným povinnostem regulace pro
podniky provozující sítě a služby nového 
přístupu, jejichž poptávka podléhá vysoké 
nejistotě a vyžaduje vynaložení značných 
investic. Komise by měla tyto pokyny 
pravidelně přezkoumávat, aby zajistila 
jejich stálou přiměřenost na rychle se 
vyvíjejícím trhu. Vnitrostátní regulační 
orgány budou muset vzájemně 
spolupracovat, pokud bude zjištěno, že 
relevantní trh je nadnárodní.

Or. en

Odůvodnění

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.

Pozměňovací návrh 87
Patrizia Toia

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Je nezbytné, aby předběžné regulační 
povinnosti byly ukládány pouze tam, kde 
neexistuje účinná hospodářská soutěž, tj. 
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na trzích, kde má jeden či více podniků 
významnou tržní sílu a kde nápravná 
opatření vnitrostátního práva hospodářské 
soutěže a práva hospodářské soutěže 
Společenství nepostačují k řešení 
problému. Je proto nezbytné, aby Komise 
v souladu se zásadami práva hospodářské 
soutěže navrhla pokyny na úrovni 
Společenství, podle kterých by vnitrostátní 
regulační orgány posuzovaly účinnost 
hospodářské soutěže na daném trhu 
a významnou tržní sílu. Vnitrostátní 
regulační orgány by měly provést analýzu, 
zda daný trh výrobků či služeb ovlivňuje 
celé území dotčeného členského státu, 
jeho část nebo sousedící části území 
členských států, které jsou posuzovány 
společně. Aby byla zaručena přesná 
definice zeměpisného trhu, která by měla 
zajistit, že bude regulace vycházet 
z aktuálních tržních podmínek, měly by 
vnitrostátní regulační orgány provést 
analýzu, zda by zeměpisné trhy měly být 
definovány, pokud podmínky hospodářské 
soutěže, a zejména hospodářské soutěže 
v oblasti infrastruktury, nejsou v rámci 
vnitrostátního území dostatečně 
homogenní. Analýza účinné hospodářské 
soutěže by měla zahrnovat analýzu, zda je 
trh potenciálně soutěžní, a tudíž, zda je 
neexistence účinné hospodářské soutěže 
stálý. Tyto pokyny by měly rovněž řešit 
otázku nově se rozvíjejících trhů, kde 
subjekt s vedoucím postavením na trhu 
pravděpodobně má podstatný podíl na 
trhu, avšak neměly by mu být ukládány 
nepřiměřené povinnosti. V tomto ohledu 
je nezbytné rozlišovat regulativní přístup 
ke stávajícím a novým sítím, a zabránit 
tak zbytečným povinnostem regulace pro 
podniky provozující sítě a služby nového 
přístupu, jejichž poptávka podléhá vysoké 
nejistotě a vyžaduje vynaložení značných 
investic. Komise by měla tyto pokyny 
pravidelně přezkoumávat, aby zajistila 
jejich stálou přiměřenost na rychle se 
vyvíjejícím trhu. Vnitrostátní regulační 
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orgány budou muset vzájemně 
spolupracovat, pokud bude zjištěno, že 
relevantní trh je nadnárodní.

Or. en

Odůvodnění

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.

Pozměňovací návrh 88
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Cílem předběžné odvětvové regulace, 
která byla zakotvena ve směrnicích, je 
zajištění přechodu bývalých monopolních 
trhů k hospodářské soutěži na trzích sítí 
a služeb elektronických komunikací. 
Jakmile bude na trzích existovat 
hospodářská soutěž, neměla by být 
předběžná regulace nadále v platnosti 
a mělo by se uplatňovat pouze právo 
hospodářské soutěže Společenství 
a členských států. Se zvyšující se 
dynamikou hospodářské soutěže na 
evropských trzích elektronických 
komunikací postupně výrazně klesá 
potenciální užitek předběžné odvětvové 
regulace cen a přístupu. Trhy 



AM\725135CS.doc 7/106 PE407.629v01-00
Externí překlad

CS

elektronických komunikací ukázaly 
v posledních letech silnou soutěžní 
dynamiku a hospodářská soutěž se bude 
v následujících letech pravděpodobně 
ještě dále rozvíjet. V zájmu zajištění 
plynulého přechodu do výlučné 
působnosti práva hospodářské soutěže 
Společenství a členských států by měla 
platnost předpisů o předběžné odvětvové 
regulaci v této směrnici k určitému datu 
uplynout, pokud Komise neprokáže, že 
pokračující uplatňování předběžné 
regulace po tomto datu je odůvodněné.

Or. de

Odůvodnění

Předběžná regulace byla původně zamýšlena jako přechodné řešení. Nicméně zásada 
postupného přechodu odvětvové regulace k uplatňování obecného práva hospodářské soutěže 
není ve směrnicích výslovně zmíněna. Je nutné vytvořit právně závazný mechanismus 
ukončení platnosti, aby bylo udrženo směřování k deregulaci a přechodu k rámci obecného 
práva hospodářské soutěže. Toho lze dosáhnout nejlépe doložkou o přezkumu, která v případě 
potřeby stanoví prodloužení regulace.

Pozměňovací návrh 89
Anni Podimata

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Cílem předběžné odvětvové regulace 
trhu v rámci těchto právních předpisů je 
zajištění přechodu bývalých monopolních 
trhů k hospodářské soutěži na trzích sítí 
a služeb elektronických komunikací. 
Jakmile bude na trzích existovat 
hospodářská soutěž, neměla by být 
předběžná regulace nadále v platnosti 
a mělo by se uplatňovat pouze právo 
hospodářské soutěže Společenství 
a členských států. Se zvyšující se 
dynamikou hospodářské soutěže na 
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evropských trzích elektronických 
komunikací postupně výrazně klesá 
potenciální užitek předběžné odvětvové 
regulace cen a přístupu. Trhy 
elektronických komunikací ukázaly 
v posledních letech silnou soutěžní 
dynamiku a hospodářská soutěž se bude 
v následujících letech pravděpodobně 
ještě dále rozvíjet. V zájmu zajištění 
plynulého přechodu do výlučné 
působnosti práva hospodářské soutěže 
Společenství a členských států by měla 
platnost těchto právních předpisů 
o předběžné odvětvové regulaci v této 
směrnici uplynout s uplynutím mandátu 
BERT, pokud Komise nesdělí, že bude 
uplatňování předběžné regulace po tomto 
datu nadále zajišťováno.

Or. en

Odůvodnění

Předběžná regulace byla původně zamýšlena jako přechodné řešení. Je nutné do rámcové 
směrnice vložit právně závazný mechanismus ukončení platnosti, aby bylo udrženo směřování 
k deregulaci a přechodu k rámci obecného práva hospodářské soutěže. Toho lze dosáhnout 
nejlépe doložkou o přezkumu, která v případě potřeby stanoví prodloužení regulace (doložka 
by měla být v souladu s mezinárodní regulací v oblasti roamingu).

Pozměňovací návrh 90
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Cílem předběžné odvětvové regulace 
trhu v rámci těchto právních předpisů je 
zajištění přechodu bývalých monopolních 
trhů k hospodářské soutěži na trzích sítí 
a služeb elektronických komunikací. 
Jakmile bude na trzích existovat 
hospodářská soutěž, neměla by být 
předběžná regulace nadále v platnosti 
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a mělo by se uplatňovat pouze právo 
hospodářské soutěže Společenství 
a členských států. Se zvyšující se 
dynamikou hospodářské soutěže na 
evropských trzích elektronických 
komunikací postupně výrazně klesá 
potenciální užitek předběžné odvětvové 
regulace cen a přístupu. V zájmu zajištění 
plynulého přechodu do výlučné 
působnosti práva hospodářské soutěže 
Společenství a členských států by měla 
platnost předpisů o předběžné odvětvové 
regulaci v této směrnici k určitému datu 
uplynout, pokud Komise neprokáže, že 
pokračující uplatňování předběžné 
regulace po tomto datu je odůvodněné.

Or. en

Odůvodnění

Předběžná regulace byla původně zamýšlena jako přechodné řešení. Nicméně zásada 
postupného přechodu odvětvové regulace k uplatňování obecného práva hospodářské soutěže 
není ve směrnicích výslovně zmíněna. Na základě těchto skutečností je nutné do rámcové 
směrnice vložit právně závazný mechanismus ukončení platnosti, aby bylo udrženo směřování 
k deregulaci a přechodu k rámci obecného práva hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 91
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Stávající právní předpisy zavádějí 
technické úpravy přechodné povahy 
s cílem zajistit úplný přechod k právu 
hospodářské soutěže. Měly by proto být 
přezkoumány, pokud jde o nutnost jejich 
pokračování, a to nejpozději pět let od 
data jejich vstupu v platnost.

Or. en
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Odůvodnění

Regulace byla původně zamýšlena jako přechodné řešení a měla by být zrušena, jakmile se na 
trzích vyvine hospodářská soutěž.. Proto je nutné zavést doložku o přezkumu, aby bylo 
dosaženo politického cíle postupné deregulace. Bude-li to považováno za nutné, navrhne 
Komise Parlamentu a Radě prodloužení platnosti regulace v určitých oblastech, založené na 
zprávě zveřejněné před datem přezkumu.

Pozměňovací návrh 92
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Měla by být proto provedena reforma 
předpisového rámce EU pro sítě a služby 
elektronických komunikací, aby byl 
dotvořen vnitřní trh elektronických 
komunikací tím, že se upevní mechanismus 
Společenství pro regulaci operátorů 
s významnou tržní silou na klíčových 
trzích. Tyto kroky jsou doplněny 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
[…/…./ES] ze dne [datum], kterým se 
zřizuje Evropský úřad pro trh 
elektronických komunikací (dále jen 
„úřad“). Reforma rovněž zahrnuje definici 
strategie účinné správy rádiového spektra 
za účelem vytvoření jednotného 
evropského informačního prostoru 
a posílení ustanovení týkajících se 
uživatelů se zdravotním postižením, aby se 
docílilo široce přístupné informační 
společnosti.

(3) Měla by být proto provedena reforma 
předpisového rámce EU pro sítě a služby 
elektronických komunikací, aby byl 
dotvořen vnitřní trh elektronických 
komunikací tím, že se upevní mechanismus 
Společenství pro regulaci operátorů 
s významnou tržní silou na klíčových 
trzích. Reforma rovněž zahrnuje definici 
strategie účinné správy rádiového spektra 
za účelem vytvoření jednotného 
evropského informačního prostoru 
a posílení ustanovení týkajících se 
uživatelů se zdravotním postižením, aby se 
docílilo široce přístupné informační 
společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Zřízení úřadu (EECMA) je zbytečnou finanční zátěží pro členské státy EU:

- vytváří další byrokracii; 
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- přesouvá pravomoci a rozhodování na úroveň Společenství, což vytváří právní 
a obchodní nejistotu; 

- jeho úloha, funkce, správa, pravomoci a součinnost s Komisí a vnitrostátními 
regulačními orgány jsou nejasné; 

- chrání Komisi před přezkumem (soudním) postupů; a

- stávající Skupina evropských regulačních orgánů (ERG) a Evropská konference správ 
pošt a telekomunikací (CEPT) jsou účinnými fóry pro politiku a správu spektra v Evropě.

Pozměňovací návrh 93
Gunnar Hökmark, 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 vytvoření 
udržitelného „ekosystému“ pro 
elektronické komunikace, založeného na 
nabídce a poptávce: na nabídce 
prostřednictvím účinných 
a konkurenceschopných trhů 
s infrastrukturou a službami a na 
poptávce díky stále většímu rozvoji 
informační společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Hospodářská soutěž založená na infrastruktuře je podmínkou pro dlouhodobě dobře fungující 
telekomunikační trh a je jedním z hlavních cílů tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 94
Erika Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Cílem předpisového rámce EU pro 
elektronické komunikace je vytvoření 
udržitelného a mezinárodně 
konkurenceschopného „ekosystému“ pro 
elektronické komunikace, založeného na 
účinně konkurenčních trzích výrobků či 
služeb a na účinné hospodářské soutěži 
mezi alternativními sítěmi přístupu 
k elektronickým komunikacím s cílem 
posílit rozvoj informační společnosti. 
Udržitelné podmínky pro hospodářskou 
soutěž a investice v odvětví elektronických 
komunikací závisí jak na pobídkách pro 
nové investice do infrastruktury, tak na 
zdravé a přiměřené regulaci společně 
s postupným rušením předběžné odvětvové 
regulace a přechodem k právu 
hospodářské soutěže.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné poukázat na cíle nového regulačního rámce EU v nových podmínkách 
technologické změny a nutnost poskytovat pobídky pro hospodářskou soutěž v oblasti 
infrastruktury, tj. pro investice do sítí nové generace. To by mělo vést k postupnému rušení 
předběžné odvětvové regulace.
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Pozměňovací návrh 95
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Zásadní otázkou pro nadcházející 
roky je poskytování přiměřených pobídek 
pro investice do nových 
vysokorychlostních sítí, které budou 
podporovat inovace v internetových 
službách s bohatým obsahem. Tyto sítě 
mají obrovský potenciál přinášet užitek 
spotřebitelům v celé Evropské unii. Je 
proto zásadní, aby neexistovaly žádné 
překážky pro udržitelné investice do 
rozvoje těchto nových sítí při současném 
zvyšování hospodářské soutěže a výběru 
spotřebitelů. To by mohlo vést k různým 
regulačním přístupům přizpůsobeným 
potřebám trhu.

Or. en

Odůvodnění

EU potřebuje udržitelné a progresivní investice do rozvoje nových vysokorychlostních sítí. Je 
nutné, aby to různé vnitrostátní regulační orgány zohlednily.

Pozměňovací návrh 96
Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Zásadní otázkou pro nadcházející 
roky je poskytování přiměřených pobídek 
pro investice do nových 
vysokorychlostních sítí, které budou 
podporovat inovace v internetových 
službách s bohatým obsahem. Tyto sítě 
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mají obrovský potenciál přinášet užitek 
spotřebitelům v celé Evropské unii. Je 
proto zásadní, aby neexistovaly žádné 
překážky pro udržitelné investice do 
rozvoje těchto nových sítí při současném 
zvyšování hospodářské soutěže a výběru 
spotřebitelů. To by mohlo vést k různým 
regulačním přístupům přizpůsobeným 
potřebám trhu. 

Or. en

Odůvodnění

Evropa potřebuje udržitelné investice do rozvoje nových vysokorychlostních sítí. Je nutné, aby 
to různé vnitrostátní regulační orgány zohlednily.

Pozměňovací návrh 97
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Odvětví elektronických komunikace 
je rychle se rozvíjejícím odvětvím, pro 
které je charakteristická vysoká míra 
technologických inovací a velmi 
dynamické trhy. Vzhledem k měnícím se 
trhům a technologiím je nezbytné 
pravidelně prověřovat, zda příslušné 
právní předpisy odpovídají realitě. Má-li 
být nadále zajištěna plná účast občanů 
EU na globální informační společnosti, je 
třeba při uplatňování této směrnice klást 
důraz především na inovace a rozvoj 
vysokorychlostních sítí příští generace, 
které dokáží uspokojit požadavky 
budoucích zákazníků, pokud jde o širší 
pásmo a větší nabídku služeb.

Or. en
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Odůvodnění

Komise se ve svém přepracovaném návrhu příliš nezabývá otázkou nových pevných a 
mobilních sítí s vysokorychlostním připojením, ačkoli má tato problematika zásadní význam 
pro konkurenceschopnost Evropy, její odvětví telekomunikací či její spotřebitele. Komise se 
domnívá, že současný právní rámec je vyhovující a že ho v tomto ohledu není nutné pomocí 
legislativních návrhů jakkoli dále upravovat. Prosté převzetí dosavadních regulačních 
koncepcí však nepostačuje.

Pozměňovací návrh 98
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Sítě příští generace mají obrovský 
potenciál přinášet užitek podnikům 
a spotřebitelům v celé Evropské unii. Je 
proto zásadní, aby nejasná regulace 
nepůsobila jako překážka pro udržitelné 
investice do rozvoje těchto nových sítí 
a aby byla zvyšována hospodářská soutěž 
a výběr spotřebitelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Právní rámec by měl odpovídat 
novým investičním a inovačním úkolům 
a respektovat potřebu podporovat jak 
investice, tak i hospodářskou soutěž, aby 
zákazníci měli výběr zajištěn, a nikoli 
omezen.

Or. en
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Pozměňovací návrh 100
Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Předpisový rámec by měl rovněž 
zahrnovat další cíle podpory ochrany 
spotřebitele v odvětví elektronických 
komunikací tím, že stanoví přesné 
a komplexní informace za použití jakékoli 
úpravy a jakéhokoli postupu za tímto 
účelem, transparentnost, pokud jde 
o poplatky, a vysoké standardy 
poskytování služeb; dále cíle plného 
uznání úlohy sdružení spotřebitelů při 
veřejných konzultacích; a cíle zajištění 
toho, aby orgány či odpovědní pracovníci 
měli k dispozici prostředky, které jim 
umožní překazit případné manipulace 
a jednat dostatečně účinně pro potlačení 
jakýchkoli podvodů týkajících se služeb 
elektronických komunikací.

Or. it

Odůvodnění

Smyslem je zdůraznit, že by nutnost ochrany spotřebitelů měla mezi cíli harmonizovaného 
předpisového rámce zaujímat přední místo.

Pozměňovací návrh 101
Erna Hennicot-Schoepges

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Reforma předpisového rámce EU by 
byla nejlépe posílena lepším fungováním 
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a větší účinností Skupiny evropských 
regulačních orgánů (ERG), Skupiny pro 
politiku rádiového spektra (RSPG) 
a Evropské konference správ pošt 
a telekomunikací (CEPT). Poradní úloha 
ERG by měla být posílena v oblastech 
zahrnujících regulaci trhu a politiku 
spektra. Poradní úloha RSPG i CEPT by 
měla být posílena ve vztahu k politice 
spektra. Fungování Komunikačního 
výboru (COCOM) a Výboru pro rádiové 
spektrum (RSC) by mělo mít prospěch 
z větší transparentnosti a aktivnějšího 
zapojení zúčastněných stran z daného 
odvětví do přípravy pokračujících úkolů.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu bodu odůvodnění 3.

Namísto zřizování nového orgánu, jakým je úřad, by bylo efektivnější zvýšení účinnosti ERG 
a CEPT (jakož i RSC, COCOM a RSPG).

Veškeré další odkazy na úřad byly vypuštěny.

Pozměňovací návrh 102
Erika Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Sítě příští generace mají obrovský 
potenciál přinášet užitek spotřebitelům 
v celé Evropské unii a posílit mezinárodní 
konkurenceschopnost Evropy vůči jiným 
světovým ekonomikám. Je proto zásadní, 
aby udržitelným investicím do těchto sítí 
nebylo bráněno prodlužováním 
regulačních režimů, jejichž cílem bylo 
poskytování přístupu ke stávajícím sítím, 
a aby byly investiční pobídky poskytovány 
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při současném zvyšování hospodářské 
soutěže a výběru spotřebitelů.

Or. en

Odůvodnění

Výzvou pro sítě příští generace je podporovat investice s cílem vytvořit v co největší míře 
hospodářskou soutěž založenou na znalostech, a vytvořit tak nové produkty a služby s cílem 
zvýšit užitek pro spotřebitele a posílit mezinárodní konkurenceschopnost Evropy na 
otevřených a dynamických nových trzích.

Pozměňovací návrh 103
Catherine Trautmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3d) Investice do výzkumu a vývoje mají 
zásadní význam pro rozvoj příští generace 
sítí z optického vlákna a pro dosažení 
flexibilního a účinného rádiového 
přístupu, čímž podporují posílení 
hospodářské soutěže a inovační aplikace 
a služby ve prospěch spotřebitelů. Účelem 
je vytvořit univerzální a kompaktní 
infrastruktury sítí a služeb pro 
elektronické komunikace, výpočetní 
techniku a média.

Or. en

Odůvodnění

Regulace musí upřednostnit investice do výzkumu a vývoje pro rozvoj příští generace 
drátových a bezdrátových sítí.
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Pozměňovací návrh 104
Catherine Trautmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3e) Veřejná politika by měla hrát roli při 
doplňování účinného fungování trhu 
elektronických komunikací a zabývat se 
nabídkovou i poptávkovou stranou pro 
stimulaci účinného cyklu, kde vytváření 
lepšího obsahu a služeb závisí na zavádění 
infrastruktury a naopak. Veřejný zásah by 
měl být přiměřený a neměl by ani 
narušovat hospodářskou soutěž, ani 
bránit soukromým investicím, a měl by 
zvýšit pobídky pro investice a snížit 
překážky vstupu. V tomto ohledu by 
veřejné orgány mohly podporovat rozvoj 
vysokokapacitní infrastruktury použitelné 
i v budoucnosti. Veřejná podpora by tak 
měla být přidělována otevřenými, 
transparentními a soutěžními postupy, 
neměla by předem upřednostňovat žádnou 
konkrétní technologii a měla by 
poskytovat přístup k infrastruktuře na 
nediskriminačním základě.

Or. en

Odůvodnění

Jsou potřebné nějaké pokyny týkající se role vnitrostátních nebo místních orgánů na trhu 
elektronických komunikací, ať je čistě podpůrná nebo významnější.
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Pozměňovací návrh 105
Catherine Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V zájmu ochrany udržitelné 
hospodářské soutěže a zajištění 
maximálního užitku pro koncové uživatele 
by vnitrostátní regulační orgány měly 
povinnosti předběžné regulace uplatňovat 
přiměřeně a v souladu se skutečnými 
a konkrétními podmínkami hospodářské 
soutěže, které jsou dány v každé 
zeměpisné oblasti. Pokud je trh v dané 
zeměpisné oblasti konkurenční, měly by 
vnitrostátní regulační orgány podpořit 
zavádění soutěžních infrastruktur 
a umožnit přístup k síti 
podniku/podnikům s významnou tržní 
silou na co nejširší možné úrovni. Pokud 
trh v dané zeměpisné oblasti není účinně 
konkurenční, měly by mít třetí strany 
možnost přístupu k síti podniku/podniků 
s významnou tržní silou způsobem, který 
umožňuje technicky a ekonomicky 
životaschopné poskytování soutěžních 
služeb tímto podnikem/těmito podniky.

Or. en

Odůvodnění

Podpora udržitelné hospodářské soutěže je zárukou pozitivních dopadů pro spotřebitele 
v dlouhodobém horizontu. Hospodářská soutěž v oblasti infrastruktury i služeb by měla být 
podporována závislosti na úrovni hospodářské soutěže v každé zeměpisné oblasti.
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Pozměňovací návrh 106
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V zájmu dosažení cílů lisabonské 
agendy a zvýšení podpory investic do 
přístupových sítí příští generace v Evropě 
s přínosem pro evropské spotřebitele 
a mezinárodní konkurenceschopnost 
evropského průmyslu je nezbytný nový 
regulační režim pro přístup k přístupovým 
sítím příští generace. Cílem tohoto režimu 
je poskytnout pobídky pro investice do 
přístupových sítí příští generace a podpora 
hospodářské soutěže tam, kde 
hospodářská soutěž v oblasti 
infrastruktury neexistuje. Vzhledem ke 
skutečnosti, že tržní síla rozvíjejících se 
navazujících trhů je těžko uchopitelná, je 
režim přístupu k přístupovým sítím příští 
generace, stanovený v čl. 12 odst. 3 
a čl. 13 odst. 4 a 6 přístupové směrnice, 
zaměřen na hospodářskou soutěž v oblasti 
infrastruktury a nikoli pouze na 
hospodářskou soutěž v oblasti 
navazujících trhů. Tato koncepce odráží 
dynamický vývoj nových přístupových 
příležitostí v oblasti elektronických 
komunikací. Režim přístupu 
k přístupovým sítím příští generace jako 
takový musí zavést dynamické prvky 
a podporovat rozvoj sítí příští generace 
i navazujících trhů elektronických 
komunikací. Je zaměřen na poskytování 
správných pobídek pro všechny účastníky 
trhu k inovaci a investicím do nových 
přístupových sítí a nových navazujících 
trhů.

Or. en
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Odůvodnění

Nový přístupový režim pro přístupové sítě příští generace musí vycházet ze statických přístupů, 
které poskytovaly přístup ke stávajícím sítím, avšak spíše musí zavést nové dynamické prvky 
s cílem poskytnout pobídky pro inovace a investice nejen do přístupových sítí příští generace, 
ale také do navazujících trhů. Mezinárodní konkurenceschopnost Evropy vůči ostatním 
světovým ekonomikám, pokud jde o nové navazující trhy, závisí na její schopnosti přilákat 
investice do sítí příští generace. 

Pozměňovací návrh 107
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Požadavek, aby vnitrostátní regulační 
orgány vytvořily co nejvíce technologicky 
neutrální regulaci, nebrání vhodnému 
rozlišování mezi regulací stávajících 
měděných sítí a nově vytvořených sítí, 
jako jsou vysokorychlostní vláknové 
přístupové sítě. Asymetrická předběžná 
regulace cen a přístupu se týká vlastnictví 
specifického technického zařízení 
a nemělo by být automaticky rozšiřováno 
na nové či v budoucnu budované sítě, 
které již nezávisí na prvcích vycházejících 
z dřívějšího monopolu.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné vyjasnit, že podle koncepce technologické neutrality musí analýzy trhu a případná 
následná nápravná opatření rozlišovat mezi zařízením zděděným po dřívějším monopolu, 
jehož cena klesá, a zařízením, které je stále potřeba v liberalizovaném a soutěžním prostředí 
vybudovat.
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Pozměňovací návrh 108
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V zájmu dosažení cílů lisabonské 
agendy a zvýšení podpory investic do 
přístupových sítí příští generace v Evropě 
s přínosem pro evropské spotřebitele 
a mezinárodní konkurenceschopnost 
evropského průmyslu je nezbytný nový 
regulační režim pro přístup k sítím příští 
generace. Cílem tohoto režimu je 
poskytnout pobídky pro investice do 
přístupových sítí příští generace a podpora 
hospodářské soutěže tam, kde 
hospodářská soutěž v oblasti 
infrastruktury není proveditelná. 
Vzhledem ke skutečnosti, že tržní síla 
rozvíjejících se navazujících trhů je těžko 
uchopitelná, je režim přístupu 
k přístupovým sítím příští generace, 
stanovený v čl. 12 odst. 3 a čl. 13 odst. 4 
a 6, zaměřen na hospodářskou soutěž 
v oblasti infrastruktury a nikoli pouze na 
hospodářskou soutěž v oblasti 
navazujících trhů. Tato koncepce odráží 
dynamický vývoj nových přístupových 
příležitostí v oblasti elektronických 
komunikací. Režim přístupu 
k přístupovým sítím příští generace jako 
takový musí proto zavést dynamické prvky 
a podporovat rozvoj trhů a zároveň 
poskytovat správné pobídky pro všechny 
účastníky trhu k inovaci a investicím do 
nových přístupových sítí a nových 
navazujících trhů.

Or. de

Odůvodnění

V oblasti nových přístupových sítí dosud neexistují žádné celostátní sítě. Ty musí být 
v budoucnosti vybudovány a předpisový rámec pro to musí vytvořit pobídky. Regulace by 
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proto měla umožňovat sdílení rizika mezi investory a zájemci o přístup a zároveň zachovat 
možnost přístupu k sítím.

Pozměňovací návrh 109
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Má-li být nadále zajištěna plná účast 
občanů EU na globální informační 
společnosti, je třeba při uplatňování této 
směrnice klást důraz především na 
inovace a rozvoj vysokorychlostních sítí 
příští generace, které dokáží uspokojit 
požadavky budoucích zákazníků, pokud 
jde o širší pásmo a větší nabídku služeb. 
Je proto nezbytné rozlišovat regulativní 
přístup ke stávajícím a novým sítím, 
a zabránit tak nepřiměřeným povinnostem 
regulace pro podniky provozující nové sítě 
a/nebo služby, jako jsou vysokorychlostní 
vláknové přístupové sítě, které vyžadují 
vynaložení značných investic a jejichž 
poptávka podléhá vysoké nejistotě, 
zejména v oblastech, kde existují soutěžní 
platformy. Nový regulativní přístup 
umožňující přístup k přístupovým sítím 
příští generace by měl poskytovat pobídky 
pro investice do těchto sítí a zároveň 
podporovat hospodářskou soutěž 
poskytováním přístupu k těchto sítím tam, 
kde hospodářská soutěž v oblasti 
infrastruktury není životaschopná. To 
odráží pokračující dynamický rozvoj 
příležitostí nového přístupu v oblasti 
elektronických komunikací a potřebu 
stabilních podmínek regulace pro 
rozhodování o investicích s cílem 
poskytnout pobídky pro všechny účastníky 
trhu k inovaci a investicím do nových 
přístupových sítí a nových navazujících 
trhů.
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Or. en

Odůvodnění

Zajištění plynulých investic do vysokorychlostních přístupových sítí příští generace je velkou 
politickou výzvou v odvětví elektronických komunikací. Regulační režim je potřeba upravit, 
aby poskytoval jak pobídky pro tyto investice, tak právní jistotu. Regulace musí podporovat 
úplnou soutěž v oblasti infrastruktury a zahrnovat spravedlivou míru sdílení rizika mezi 
investorem a zájemcem o přístup s cílem usnadnit investice a současně zajistit přístup tam, 
kde se hospodářská soutěž v oblasti infrastruktury nemůže rozvinout.

Pozměňovací návrh 110
Catherine Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Aniž je dotčena směrnice 1999/5/ES 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 
9. března 1999 o rádiových zařízeních 
a telekomunikačních koncových 
zařízeních a vzájemném uznávání jejich 
shody, je nutné vyjasnit uplatňování 
některých aspektů koncových zařízení 
týkajících se přístupu zdravotně 
postižených koncových uživatelů pro 
zajištění interoperability mezi koncovými 
zařízeními a sítěmi a službami 
elektronických komunikací.

Or. en

Odůvodnění

Není-li přístup ke koncovým zařízením zajištěn pro osoby se zdravotním postižením, bude jim 
znemožněn i přístup k sítím a službám elektronických komunikací. Proto je ve snaze zajistit 
interoperabilitu mezi nimi potřeba jasně zmínit druh koncových zařízení, kterých se týká 
přístup pro zdravotně postižené koncové uživatele.
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Pozměňovací návrh 111
Anni Podimata

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Evropská komise ve svém doporučení 
ze dne 20. března 2006 s názvem 
„Překlenutí propasti v širokopásmovém 
připojení“ uznala, že v Evropě existují 
území rozdíly, pokud jde o přístup 
k vysokorychlostním širokopásmovým 
službám. I přes obecné obecný nárůst 
širokopásmové konektivity je přístup 
v různých oblastech omezen kvůli 
vysokým nákladům způsobeným nízkou 
hustotou a odlehlostí obyvatelstva. 
Obchodní pobídky k investicím do 
zavádění širokého pásma v těchto 
oblastech se často ukazují jako 
nedostatečné, a proto je potřebné 
uplatňovat kombinovaný politický a tržní 
přístup.

Or. en

Odůvodnění

Předpisový rámec by měl rovněž zohlednit potřebu vyrovnat regionální rozvojové rozdíly. Měl 
by být zdůrazněn zvláštní význam širokopásmového využívání.

Pozměňovací návrh 112
Nikolaos Vakalis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Evropská komise ve svém doporučení 
ze dne 20. března 2006 s názvem 
„Překlenutí propasti v širokopásmovém 
připojení“ uznala, že v Evropě existují 
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území rozdíly, pokud jde o přístup 
k vysokorychlostním širokopásmovým 
službám. I přes obecné obecný nárůst 
širokopásmové konektivity je přístup 
v různých oblastech omezen kvůli 
vysokým nákladům způsobeným nízkou 
hustotou a odlehlostí obyvatelstva. 
Obchodní pobídky k investicím do 
zavádění širokého pásma se v těchto 
oblastech ukazují jako nedostatečné. 
Pozitivní stránkou je, že technologická 
inovace snižuje zaváděcí náklady. 
V zájmu zajištění investic do nových 
technologií v zaostalých oblastech by 
regulace elektronických komunikací měla 
být v souladu s jinými politikami, jako je 
politika státní podpory, strukturální fondy 
nebo širší cíle průmyslové politiky.

Or. en

Odůvodnění

Předpisový rámec by měl rovněž zohlednit potřebu vyrovnat regionální rozvojové rozdíly. Měl 
by být zdůrazněn zvláštní význam širokopásmového využívání.

Pozměňovací návrh 113
Nikolaos Vakalis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Činnosti vnitrostátních regulačních 
orgánů a Evropské komise v rámci 
elektronických komunikací přispívají 
k naplňování širších politik v oblastech 
konkurenceschopnosti a inovace, kultury, 
zaměstnanosti, životního prostředí, 
sociální a regionální soudržnosti 
a územního plánování.

Or. en
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Odůvodnění

Předpisový rámec by měl rovněž zohlednit potřebu vyrovnat regionální rozvojové rozdíly 
a rozdíly v celkové průmyslové politice s cílem zvýšit inovaci a konkurenceschopnost 
prostřednictvím vyšších investic ve všech oblastech EU.

Pozměňovací návrh 114
Anni Podimata

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Činnosti vnitrostátních regulačních 
orgánů a Evropské komise v rámci 
elektronických komunikací přispívají 
k naplňování širších politik v oblastech 
cílů veřejné politiky, kultury, 
zaměstnanosti, životního prostředí, 
sociální soudržnosti, regionálního rozvoje 
a územního plánování.

Or. en

Odůvodnění

Předpisový rámec by měl rovněž zohlednit potřebu vyrovnat regionální rozvojové rozdíly 
a rozdíly s cílem zvýšit inovaci a investice ve všech oblastech EU.

Pozměňovací návrh 115
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Komise by při přijímání rozhodnutí 
podle této směrnice měla na základě 
účinných konzultací zohlednit názory 
vnitrostátních regulačních orgánů 
a zúčastněných stran z daného odvětví, 
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aby tak zajistila transparentnost 
a proporcionalitu. Měla by vydat 
podrobné podklady pro konzultace s 
vysvětlením různých zvažovaných postupů 
a zúčastněným stranám musí být 
poskytnuta přiměřená časová lhůta na 
odpověď. Po zvážení odpovědí by Komise 
měla výsledné rozhodnutí odůvodnit 
v prohlášení, které bude následovat po 
příslušné konzultaci a bude obsahovat 
i popis toho, jak byly názory respondentů 
zohledněny.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby byly názory vnitrostátních regulačních orgánů a zúčastněných stran z 
daného odvětví zohledněny v rozhodnutích na úrovni Společenství, jež musí být transparentní 
a úměrná výsledku, kterého má být dosaženo. K tomu je nezbytná úplná a účinná konzultace s 
vnitrostátními regulačními orgány a zúčastněnými stranami z daného odvětví.

Odkaz na Komisi by mohl být nahrazen odkazem na ERG, viz odůvodnění k pozměňovacímu 
návrhu bodu odůvodnění 3.

Pozměňovací návrh 116
Fiona Hall

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Cílem je předběžně omezit zvláštní 
odvětvová pravidla, a to postupně 
s rozvojem hospodářské soutěže na trhu, 
aby byly nakonec elektronické 
komunikace ovládány pouze právem 
hospodářské soutěže. Může se stát, že se 
hospodářská soutěž vyvine na různých 
trzích v různé míře a v různých oblastech 
v rámci členských států. Aby byla 
zajištěna přiměřená regulace 
přizpůsobená různým podmínkám 
hospodářské soutěže, měly by být 
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vnitrostátní regulační orgány oprávněny 
a) vymezit trhy na nižší než vnitrostátní 
úrovni a/nebo b) rušit regulační 
povinnosti na trzích nebo v zeměpisných 
oblastech, kde existuje účinná 
hospodářská soutěž v oblasti 
infrastruktury, i když nejsou definovány 
jako oddělené trhy. Vnitrostátní regulační 
orgány by měly být také oprávněny 
požadovat sdílení síťových komponent 
a přiřazených zařízení ve snaze 
zjednodušit zakládání sítí, včetně sítí 
s přístupem pomocí optického vlákna.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Původním cílem předběžných 
pravidel trhu v rámci těchto právních 
předpisů je zajištění přechodu bývalých 
monopolních trhů k hospodářské soutěži 
na trzích sítí a služeb elektronických 
komunikací. V době, kdy zavedené 
subjekty kontrolovaly přístup 
k monopolistickým sítím, byla předběžná 
regulace odůvodněná, pokud problémy 
nemohly být řešeny pouze pomocí práva 
hospodářské soutěže. Avšak s investicemi 
do nových sítí – kabelových sítí a sítí příští 
generace – bude potřeba předběžné 
regulace méně odůvodněná. Pokud budou 
mít zájemci o přístup výběr mezi dvěma či 
více přístupovými sítěmi, není již 
předběžná regulace odůvodněná. Tato 
koncepce rušení by se již neměla 
zaměřovat na účinnou soutěž na 
navazujících trzích služeb elektronických 
komunikací, ale na existenci hospodářské 
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soutěže v oblasti infrastruktury (test 
infrastruktury). Pokud podle tohoto testu 
hospodářská soutěž v oblasti 
infrastruktury existuje, neměla by 
specifická předběžná regulace nadále 
platit a mělo by být uplatňováno pouze 
právo hospodářské soutěže Společenství 
a vnitrostátní právo hospodářské soutěže, 
aniž by byl proveden test tří kritérií, který 
se zaměřuje na hospodářskou soutěž na 
navazujících trzích a volbu mezi 
předběžnou regulací a právem 
hospodářské soutěže. Test infrastruktury 
by se měl uplatnit nejen na vnitrostátní, 
ale také na trhy na nižší než vnitrostátní 
úrovni v zeměpisných oblastech, kde je 
hospodářská soutěž možná. Vnitrostátní 
regulační orgány by měly vymezit tyto 
zeměpisné trhy na nižší než vnitrostátní 
úrovni a zohlednit přitom ekonomickou 
uskutečnitelnost hospodářské soutěže 
v oblasti sítí.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli byla přechodná povaha předběžné odvětvové regulace dohodnuta od počátku, její 
současné rušení je mimořádně pomalé a opatrné. Vzhledem k novým výzvám potenciálu 
přístupových sítí příští generace je nutné koncepci rušení přepracovat. Tam, kde existuje 
hospodářská soutěž alespoň mezi dvěma alternativními přístupovými sítěmi – ať na 
vnitrostátní nebo na nižší než vnitrostátní či regionální úrovni, není nadále potřebná 
předběžná odvětvová regulace.

Pozměňovací návrh 118
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b) Vzhledem k tomu, že stávající 
přístupový režim pro stávající sítě je 
zaměřen na přechod od monopolistických 
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navazujících trhů k trhům s účinnou 
hospodářskou soutěží a k nižšímu stupni 
podpory infrastruktury založené na 
hospodářské soutěži, je nezbytný nový 
přístupový režim pro přístupové sítě příští 
generace. Tyto sítě budou moci být 
zavedeny, pouze pokud budou investoři 
ochotni provést riskantní investice. Rizika 
pro tyto investice vycházejí z skutečnosti, 
že preference spotřebitelů a jejich ochota 
platit vyšší ceny za nové inovační 
produkty je nejistá. Kromě toho má na 
toto riziko vliv i přístupový režim pro 
přístupové sítě příští generace. Je proto 
nutné zavést nový přístupový režim pro 
přístupové sítě příští generace, který 
poskytne pobídky pro investice do nových 
sítí. Nové právní prostředí pro tyto sítě 
musí být předvídatelné a udržitelné. Mělo 
by podporovat hospodářskou soutěž 
v oblasti infrastruktury, umožnit získání 
konkurenčních výhod z investic do 
infrastruktury a umožnit výběr pro 
zájemce o přístup, a tím i rozšířit výběr 
a zlepšit služby pro spotřebitele.

Or. en

Odůvodnění

Přístupový režim vytvořený pro přístup ke stávajícím sítím by při přenesení na přístup 
k přístupovým sítím příští generace beze změny omezil pobídky k investicím do těchto nových 
sítí. Nový přístupový režim pro přístupové sítě příští generace by měl zaručit možnosti 
přístupu tak, aby investiční pobídky nebyly dotčeny. Zájemci o přístup by měly mít povinnost 
vybrat si mezi možností sdílení rizika a možností zvláštní prémie za riziko.

Pozměňovací návrh 119
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Mechanismus Společenství (11) Mechanismus Společenství 
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umožňující Komisi požadovat, aby 
vnitrostátní regulační orgány zrušily 
plánovaná opatření týkající se definice trhu 
a označení operátorů s významnou tržní 
silou, značnou měrou přispěl k jednotnému 
určování okolností, za nichž je možné 
využít regulaci ex-ante a za nichž operátoři 
této regulaci podléhají. Neexistuje však 
rovnocenný mechanismus pro 
uplatňování nápravných opatření. 
Sledování trhu Komisí, a zejména 
zkušenosti s postupem podle článku 7 
rámcové směrnice ukazují, že 
nejednotnost v uplatňování nápravných 
opatření vnitrostátními regulačními 
orgány i v případě obdobných podmínek 
na trhu oslabují vnitřní trh elektronických 
komunikací, nezajišťují rovné podmínky 
pro operátory usazených v různých 
členských státech a brání spotřebitelům ve 
využívání výhod přeshraniční 
hospodářské soutěže a služeb. Komisi by 
měla být udělena pravomoc požadovat, 
aby vnitrostátní regulační orgány zrušily 
návrhy opatření týkající se nápravných 
opatření, která tyto orgány zvolily. V 
zájmu zajištění jednotného uplatňování 
předpisového rámce ve Společenství by 
Komise měla před přijetím svého 
rozhodnutí konzultovat úřad.

umožňující Komisi požadovat, aby 
vnitrostátní regulační orgány zrušily 
plánovaná opatření týkající se definice trhu 
a označení operátorů s významnou tržní 
silou, značnou měrou přispěl k jednotnému 
určování okolností, za nichž je možné 
využít regulaci ex-ante a za nichž operátoři 
této regulaci podléhají.

Or. en

Odůvodnění

Rozšíření pravomocí Komise, pokud jde o nápravná opatření, jde příliš daleko.
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Pozměňovací návrh 120
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Vnitrostátní trhy komunikací se 
budou nadále v rámci Evropské unie lišit; 
pravomoci a znalosti vnitrostátních 
regulačních orgánů a BERT jsou 
nezbytné pro vytváření soutěžního 
evropského ekosystému na trzích 
komunikací a služeb při současném 
chápání vnitrostátních a regionálních 
rozdílů a respektování požadavků 
subsidiarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pokud by přijetí znovu oznámeného 
návrhu opatření nadále představovalo 
překážku jednotného trhu, nebo nebylo 
v souladu s právními předpisy 
Společenství, měla by mít Komise 
s ohledem na nutnost zabránit právnímu 
vakuu v odvětví charakterizovaném 
rychlým vývojem možnost požádat po 
poradě s úřadem dotyčný vnitrostátní 
regulační orgán, aby v rámci stanovené 
doby uložil zvláštní nápravné opatření.

(13) Přezkoumání by mělo odrážet 
ekonomickou analýzu trhu založenou na 
metodě práva hospodářské soutěže. Cílem 
je postupné omezování předběžně 
odvětvové regulace tak, jak se bude vyvíjet 
hospodářská soutěž na trhu. Předběžná 
regulace by však mohla být nadále 
vyžadována, vzhledem k novým 
překážkám vstupu vyplývajícím 
z technologického rozvoje. Může se stát, 
že se hospodářská soutěž vyvine v různých 
segmentech trhu a v různých oblastech 
v rámci členských států jinou rychlostí. 
Aby byla zajištěna přiměřená regulace 
přizpůsobená různým podmínkám 
hospodářské soutěže, měly by vnitrostátní 
regulační orgány zrušit regulační 
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povinnosti na těchto trzích nebo v těchto 
zeměpisných oblastech, i když nejsou 
definovány jako oddělené trhy, pokud zde 
existuje účinná hospodářská soutěž 
v oblasti infrastruktury nebo je tato 
hospodářská soutěž výhledově očekávána. 
V zájmu zajištění toho, aby bylo 
s účastníky trhu v podobných podmínkách 
zacházeno v různých členských státech 
spravedlivým a podobným způsobem, měla 
by Komise ve spolupráci s BERT zajistit 
harmonizované a jednotné uplatňování 
ustanovení této směrnice. Vnitrostátní 
regulační orgány a vnitrostátní orgány 
pověřené prováděním práva hospodářské 
soutěže by v případě potřeby měly 
koordinovat své činnosti pro zajištění 
uplatňování co nejvhodnějšího 
nápravného opatření. Společenství a jeho 
členské státy se zavázaly k vzájemnému 
propojení telekomunikačních sítí v rámci 
dohody Světové obchodní organizace 
o základních telekomunikacích a tyto 
závazky musí být rovněž dodržovány.

Or. en

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění se zabývá specifickými problémy rozdílné rychlosti vývoje trhu na 
vnitrostátní a regionální úrovni. Aby byl zajištěn harmonizovaný a jednotný přístup v různých 
členských státech, zavádí se mechanismus, který stanoví spolupráci vnitrostátních 
regulačních orgánů, vnitrostátních orgánů na ochranu hospodářské soutěže, Komise a BERT. 
Dále je potřeba zohlednit závazky vůči Světové obchodní organizaci.

Pozměňovací návrh 122
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Je věcí členských států, aby 
podporovaly mechanismy spolupráce mezi 
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zúčastněnými strany ve snaze podporovat 
správné fungování on-line služeb 
a vysokou míru důvěry uživatelů. Zejména 
je potřeba povzbudit podniky, které 
provozují sítě nebo poskytují služby 
elektronických komunikací a ostatní 
zúčastněné strany, aby spolupracovaly na 
prosazování zákonného obsahu a ochrany 
on-line obsahu. Tato spolupráce by se 
například mohla projevit mimo předpisový 
rámec a aniž by byl tento rámec dotčen, 
vypracováním kodexů chování, které by se 
vyjednaly a schválily mezi dotčenými 
stranami. Princip těchto kodexů je již 
stanoven v velkém počtu nástrojů 
společenství, jako je směrnice 
o elektronickém obchodu (směrnice 
2000/31/ES, článek 16), směrnice 
o uplatňování práv duševního vlastnictví 
(směrnice 2004/48/ES, článek 17) nebo 
směrnice o ochraně osobních údajů 
(směrnice 95/64/ES, článek 27). Tato 
spolupráce mezi zainteresovanými 
subjekty je zásadním prvkem pro podporu 
on-line obsahu, zejména evropského 
kulturního obsahu, a pro uvolnění 
potenciálu informační společnosti. 

Or. fr

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění zdůrazňuje nutnost podpořit konstruktivní spolupráci mezi 
zainteresovanými stranami při podpoře on-line obsahu a při uvolňování potenciálu 
informační společnosti.
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Pozměňovací návrh 123
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Pokud koncoví uživatelé, bez ohledu 
na druh či velikost, vyvíjejí nebo nakupují 
softwarové aplikace, softwarové aplikace 
zabudované do hardwarového zařízení 
nebo tradiční hardware, a využívají je 
k přenosu hlasu bez jakékoli účasti 
vnějšího poskytovatele hlasových služeb 
při hlasové komunikaci 
v podniku/veřejném orgánu, v rámci 
uzavřené skupiny uživatelů nebo ve 
veřejné sféře, s kýmkoli, s kým software či 
hardware umožňuje hlasovou 
komunikaci, pak jsou koncoví uživatelé 
samoposkytovatelé své hlasové 
komunikace a nejedná se o poskytování 
služeb elektronických komunikací. Tak 
tomu je i v případě, že: podnik/veřejný 
orgán sám provozuje jednu či více bran 
k tradičním hlasovým službám nebo 
koncovým uživatelům, včetně jednotlivců, 
nebo využívá internet pro vzájemný 
kontakt.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasňuje, že článek 2c rámcové směrnice EU 2002/21/ES vylučuje samoposkytování služeb 
a že služby „voice over network“, například obchodním podnikem pro své vlastní účely, aniž 
by využil poskytovatele služeb, nejsou službami elektronických komunikací.
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Pozměňovací návrh 124
Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Rádiové frekvence by měly být 
považovány za nedostatkový veřejný zdroj 
s významnou tržní a veřejnou hodnotou.
Je ve veřejném zájmu, aby správa spektra 
byla co nejúčinnější a nejefektivnější pro 
hospodářství, společnost a životní prostředí 
a aby byly postupně odstraňovány 
překážky bránící jeho účinnému využívání.

(16) Rádiové frekvence jsou vlastnictvím 
členských států. Je v kompetenci 
členských států zajistit správu rádiových 
frekvencí. Měly by být považovány za 
nedostatkový veřejný zdroj s významnou 
hospodářskou, sociální a veřejnou 
hodnotou. Je ve veřejném zájmu, aby 
správa spektra byla co nejúčinnější 
a nejefektivnější pro společnost, kulturu, 
hospodářství a životní prostředí a aby byly 
postupně odstraňovány překážky bránící 
jeho účinnému využívání.

Or. en

Odůvodnění

Není pochyb o tom, že rádiové spektrum je nedostatkovým zdrojem. Mělo by patřit členským 
státům. Proto by měla být zvážena jak jeho hospodářská, tak jeho společenská hodnota, a to 
vyváženým způsobem s cílem dosáhnout jeho účinné správy.

Pozměňovací návrh 125
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Rádiové frekvence by měly být 
považovány za nedostatkový veřejný zdroj 
s významnou tržní a veřejnou hodnotou. Je 
ve veřejném zájmu, aby správa spektra 
byla co nejúčinnější a nejefektivnější pro 
hospodářství, společnost a životní prostředí 
a aby byly postupně odstraňovány 

(16) Rádiové frekvence jsou vlastnictvím 
členských států. Měly by být považovány 
za nedostatkový veřejný zdroj 
s významnou hospodářskou, sociální 
a veřejnou hodnotou. Je ve veřejném 
zájmu, aby správa spektra byla co 
nejúčinnější a nejefektivnější pro 
společnost, kulturu, hospodářství a životní 
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překážky bránící jeho účinnému využívání. prostředí a aby byly postupně odstraňovány 
překážky bránící jeho účinnému využívání.

Or. en

Odůvodnění

Není pochyb o tom, že rádiové spektrum je nedostatkovým veřejným zdrojem. Měla by být 
vyjasněna základní odpovědnost členských států za rádiové spektrum.

Pozměňovací návrh 126
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Rádiové frekvence by měly být 
považovány za nedostatkový veřejný zdroj 
s významnou tržní a veřejnou hodnotou. Je 
ve veřejném zájmu, aby správa spektra 
byla co nejúčinnější a nejefektivnější pro 
hospodářství, společnost a životní prostředí 
a aby byly postupně odstraňovány 
překážky bránící jeho účinnému využívání.

(16) Rádiové frekvence jsou vlastnictvím 
členských států. Měly by být považovány 
za nedostatkový veřejný zdroj 
s významnou hospodářskou, sociální 
a veřejnou hodnotou. Je ve veřejném 
zájmu, aby správa spektra byla co 
nejúčinnější a nejefektivnější pro 
společnost, kulturu, hospodářství a životní 
prostředí a aby byly postupně odstraňovány 
překážky bránící jeho účinnému využívání.

Or. en

Odůvodnění

Není pochyb o tom, že rádiové spektrum je nedostatkovým veřejným zdrojem. Měla by být 
vyjasněna základní odpovědnost členských států za rádiové spektrum.
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Pozměňovací návrh 127
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Rádiové frekvence by měly být 
považovány za nedostatkový veřejný zdroj 
s významnou tržní a veřejnou hodnotou. Je 
ve veřejném zájmu, aby správa spektra 
byla co nejúčinnější a nejefektivnější pro 
hospodářství, společnost a životní prostředí 
a aby byly postupně odstraňovány 
překážky bránící jeho účinnému využívání.

(16) Rádiové frekvence by měly být 
považovány za nedostatkový veřejný zdroj 
s významnou tržní a veřejnou hodnotou. Je 
ve veřejném zájmu, aby správa spektra 
byla co nejúčinnější a nejefektivnější pro 
hospodářství, společnost a životní prostředí 
a s ohledem na kulturní cíle a cíle 
v oblasti plurality médií a aby byly 
postupně odstraňovány překážky bránící 
jeho účinnému využívání.

Or. de

Odůvodnění

Mělo by se zajistit, že i v budoucnosti bude správa spektra brát ohled na kulturní hlediska 
a hlediska plurality médií.

Pozměňovací návrh 128
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Správa rádiových frekvencí by měla 
být prováděna tak, aby se předešlo škodlivé 
interferenci. Základní pojem škodlivé 
interference je proto třeba řádně definovat, 
a omezit tak regulační zásahy pouze na 
míru nezbytnou k tomu, aby se této 
interferenci předešlo.

(17) Správa rádiových frekvencí by měla 
být prováděna tak, aby se předešlo škodlivé 
interferenci. Základní pojem škodlivé 
interference je proto třeba řádně definovat 
při zohlednění stávajících mezinárodně 
nebo regionálně uznávaných plánů 
přidělení frekvenčních pásem, a omezit 
tak regulační zásahy pouze na míru 
nezbytnou k tomu, aby se této interferenci 
předešlo.
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Or. en

Odůvodnění

Je to v souladu s čl. 2 písm. s) směrnice 2002/21/ES. Problémy se škodlivou interferencí jsou 
jedním z hlavních důvodů nezbytné existence národních, regionálních a mezinárodních plánů 
přidělení frekvenčních pásem. Vzhledem k tomu, že frekvence nejsou omezeny na zeměpisné 
oblasti a překračují hranice EU, je nutné respektovat mezinárodní a regionální závazné 
dohody pro zabránění a zmírnění interference.

Pozměňovací návrh 129
Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Ačkoli si ke správě spektra 
zachovávají příslušnost členské státy, 
může koordinace na úrovni Společenství 
zajistit plný užitek uživatelů spektra 
z vnitřního trhu a účinnou ochranu zájmů 
EU v celosvětovém měřítku.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační přístup ke spektru na úrovni EU při zachování subsidiarity může vést ke 
značným úsporám z rozsahu a k násobnému zhodnocení.

Pozměňovací návrh 130
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Ačkoli si ke správě spektra 
zachovávají příslušnost členské státy, 
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může koordinace a případně harmonizace 
na úrovni Společenství pomoci zajistit 
plný užitek uživatelů spektra z vnitřního 
trhu a účinnou ochranu zájmů EU 
v celosvětovém měřítku.

Or. en

Odůvodnění

Harmonizace na úrovni EU může být užitečná, není to jen způsob, jak získat plný užitek 
z mezinárodního trhu a pro zajištění účinné obrany zájmů EU po celém světě.

Pozměňovací návrh 131
Mary Honeyball

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Ačkoli si ke správě spektra 
zachovávají příslušnost členské státy, 
může koordinace a případně harmonizace 
na úrovni Společenství pomoci zajistit 
plný užitek uživatelů spektra z vnitřního 
trhu a účinnou ochranu zájmů EU 
v celosvětovém měřítku.

Or. en

Odůvodnění

Harmonizace na úrovni EU může být užitečná. Avšak i jiné metody, jako je technologická 
inovace, mohou pomoci vytvořit výhody pro vnitřní trh.
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Pozměňovací návrh 132
Erika Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Doporučuje uspořádat vrcholnou 
schůzku o spektru v roce 2010 vedenou 
členskými státy, včetně Evropského 
parlamentu, Evropské komise a všech 
zúčastněných stran. Výsledkem této 
schůzky by mělo být vyjasnění v těchto 
oblastech:
a) větší jednotnost evropských politik 
spektra obecně;
b) uvolnění spektra pro nové komunikační 
služby, jakmile dojde k přechodu na 
digitální vysílání;
c) vyjasnění s ohledem na problémy 
v určitých odvětvích nebo pro určitou 
šířku pásma frekvence v průběhu období 
přechodu.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se zdá být obtížné najít shodu mezi všemi zúčastněnými stranami, měla 
by být vrcholná schůzka v roce 2010 ideální dobou pro její nalezení. 

Pozměňovací návrh 133
Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Pružnost správy spektra a přístupu ke 
spektru by měla být zvýšen prostřednictvím 
oprávnění dodržujících technologickou 
neutralitu a neutralitu vůči službám, aby si 
jeho uživatelé mohli vybírat nejlepší 

(20) Pružnost správy spektra a přístupu ke 
spektru by měla být zvýšena
prostřednictvím oprávnění dodržujících 
technologickou neutralitu a neutralitu vůči 
službám, aby si jeho uživatelé mohli 
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technologie a služby pro dané frekvenční 
pásmo (dále jen „zásady technologické 
neutrality a neutrality vůči službám“).
Správní vymezení technologií a služeb by 
mělo být prováděno jen výjimečně a mělo 
by být jasně zdůvodněno a podrobeno 
pravidelnému přezkumu.

vybírat nejlepší technologie a služby pro 
frekvenční pásma dostupná pro služby 
elektronických komunikací, jak je 
stanoveno v tabulkách pro vnitrostátní 
přidělování frekvence 
a v Radiokomunikačním řádu ITU (dále 
jen „zásady technologické neutrality 
a neutrality vůči službám“). Správní 
vymezení technologií a služeb by se mělo 
uplatnit, pokud je pozornost zaměřena na 
cíle obecného zájmu.

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné pro zajištění právního souladu s definicí neutrality vůči službám v čl. 9 odst. 4 
rámcové směrnice a pro mezinárodní koordinovanou správu spektra.

Pozměňovací návrh 134
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Pružnost správy spektra a přístupu ke 
spektru by měla být zvýšen prostřednictvím 
oprávnění dodržujících technologickou 
neutralitu a neutralitu vůči službám, aby si 
jeho uživatelé mohli vybírat nejlepší 
technologie a služby pro dané frekvenční 
pásmo (dále jen „zásady technologické 
neutrality a neutrality vůči službám“). 
Správní vymezení technologií a služeb by 
mělo být prováděno jen výjimečně a mělo 
by být jasně zdůvodněno a podrobeno 
pravidelnému přezkumu.

(20) Pružnost správy spektra a přístupu ke 
spektru by měla být zvýšena
prostřednictvím oprávnění dodržujících 
technologickou neutralitu a neutralitu vůči 
službám, aby si jeho uživatelé mohli 
vybírat nejlepší technologie a služby pro 
frekvenční pásma dostupná pro služby 
elektronických komunikací, jak je 
stanoveno v tabulkách pro vnitrostátní 
přidělování frekvence 
a v Radiokomunikačním řádu ITU (dále 
jen „zásady technologické neutrality 
a neutrality vůči službám“). Správní 
vymezení technologií a služeb by se mělo 
uplatnit, pokud je pozornost zaměřena na 
cíle obecného zájmu.



AM\725135CS.doc 45/106 PE407.629v01-00
Externí překlad

CS

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné pro zajištění právního souladu s definicí neutrality vůči službám.

Pozměňovací návrh 135
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Udělování výjimek ze zásady 
technologické neutrality by mělo být 
omezeno a odůvodněno potřebou zamezit 
škodlivé interferenci, např. stanovením 
úrovní výkonových masek a hladin 
výkonů, potřebou zajistit ochranu 
veřejného zdraví tím, že veřejnost bude 
méně vystavována působení 
elektromagnetických polí, nebo potřebou 
zajistit řádné sdílení spektra, zejména 
v případech, kdy užívání spektra podléhá 
pouze obecnému oprávnění nebo kde je to 
nezbytně nutné pro zajištění souladu 
s výjimkou ze zásady neutrality vůči 
službám.

(21) Udělování výjimek ze zásady 
technologické neutrality by mělo být 
omezeno a odůvodněno potřebou zamezit 
škodlivé interferenci, např. stanovením 
úrovní výkonových masek a hladin 
výkonů, potřebou zajistit ochranu 
veřejného zdraví tím, že veřejnost bude 
méně vystavována působení 
elektromagnetických polí.

Or. en

Odůvodnění

Koncepce neutrality technologie může vést k využívání pozemní, zejména mobilní technologie 
v pásmech využívaných pro družicové služby. Toto využívání by mohlo nepřípustně zasahovat 
a škodlivě působit na družicové služby, a ohrozit tak stávající služby, výhled budoucího 
rozvoje a investice do evropských výrobců družic.

V zájmu zajištění, aby pozemní využívání nepřevážilo nad využíváním družic nebo do něj 
nepřípustně nezasahovalo, je nezbytné stále spoléhat na účinnou technickou regulaci, 
poskytování licencí zaměřené na technologie a objektivní nediskriminační odchylky.



PE407.629v01-00 46/106 AM\725135CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 136
Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Udělování výjimek ze zásady 
technologické neutrality by mělo být 
omezeno a odůvodněno potřebou zamezit 
škodlivé interferenci, např. stanovením 
úrovní výkonových masek a hladin 
výkonů, potřebou zajistit ochranu 
veřejného zdraví tím, že veřejnost bude 
méně vystavována působení 
elektromagnetických polí, nebo potřebou 
zajistit řádné sdílení spektra, zejména 
v případech, kdy užívání spektra podléhá 
pouze obecnému oprávnění nebo kde je to 
nezbytně nutné pro zajištění souladu 
s výjimkou ze zásady neutrality vůči 
službám.

(21) Omezení zásady technologické 
neutrality by mělo být přiměřené
a odůvodněné potřebou zamezit škodlivé 
interferenci, např. stanovením úrovní 
výkonových masek a hladin výkonů, 
potřebou zajistit ochranu veřejného zdraví 
tím, že veřejnost bude méně vystavována 
působení elektromagnetických polí, 
potřebou zajistit řádné sdílení spektra, 
zejména v případech, kdy užívání spektra 
podléhá pouze obecnému oprávnění, nebo 
potřebou souladu s cíli obecného zájmu 
v souladu právem Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Zajišťuje soulad se zněním směrnice, které – pokud jde o technologickou neutralitu –
odkazuje na „omezení“ a nikoli na „výjimky“. Omezení by se neměla týkat pouze výjimek ze 
zásady neutrality služby, ale musí být v souladu s cíli obecného zájmu.

Pozměňovací návrh 137
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Udělování výjimek ze zásady 
technologické neutrality by mělo být 
omezeno a odůvodněno potřebou zamezit 
škodlivé interferenci, např. stanovením 
úrovní výkonových masek a hladin 

(21) Omezení zásady technologické 
neutrality by mělo být přiměřené
a odůvodněné potřebou zamezit škodlivé 
interferenci, např. stanovením úrovní 
výkonových masek a hladin výkonů, 
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výkonů, potřebou zajistit ochranu 
veřejného zdraví tím, že veřejnost bude 
méně vystavována působení 
elektromagnetických polí, nebo potřebou 
zajistit řádné sdílení spektra, zejména 
v případech, kdy užívání spektra podléhá 
pouze obecnému oprávnění nebo kde je to 
nezbytně nutné pro zajištění souladu 
s výjimkou ze zásady neutrality vůči 
službám.

potřebou zajistit ochranu veřejného zdraví 
tím, že veřejnost bude méně vystavována 
působení elektromagnetických polí, 
potřebou zajistit řádné sdílení spektra, 
zejména v případech, kdy užívání spektra 
podléhá pouze obecnému oprávnění, nebo 
potřebou souladu s cíli obecného zájmu 
v souladu právem Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Zajišťuje soulad se zněním směrnice, které – pokud jde o technologickou neutralitu –
odkazuje na „omezení“ a nikoli na „výjimky“. Omezení by se neměla týkat pouze výjimek ze 
zásady neutrality služby, ale musí být v souladu s cíli obecného zájmu.

Pozměňovací návrh 138
Rebecca Harms

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 

(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. Na 
druhou stranu může být využití spektra 
rovněž výslovně vyhrazeno pro
poskytování konkrétní služby nebo pro 
konkrétní technologii, aby 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 patří podpora cílů kulturní a mediální 
politiky, jako je kulturní a jazyková 
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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 
frekvencí tento obsah regulovat.

rozmanitost a pluralita 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. 

Or. en

Odůvodnění

Jak je uznáno v bodě odůvodnění 5 rámcové směrnice, nemělo by být oddělením mezi regulací 
přenosu a regulací obsahu dotčeno zohlednění stávajícího pouta mezi nimi, zejména s cílem 
zaručit pluralitu médií, kulturní rozmanitost a ochranu spotřebitele. Členské státy proto musí 
mít nadále možnost spojit udělování individuálních práv na užívání frekvencí a povinnosti 
týkající se poskytování některých služeb obsahu.

Pozměňovací návrh 139
Anne Laperrouze

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 

(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 
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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 
frekvencí tento obsah regulovat.

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.

Or. fr

Odůvodnění

V souladu s bodem odůvodnění 5 rámcové směrnice nesmí oddělení regulace přenosu 
a obsahu bránit zohlednění stávajícího pouta mezi nimi, zejména s cílem zaručit pluralitu 
médií, kulturní rozmanitost a ochranu spotřebitele. Členské státy proto musí mít nadále 
možnost spojit udělování individuálních práv na užívání a povinnosti týkající se poskytování 
obsahu konkrétních služeb.

Pozměňovací návrh 140
Dominique Vlasto

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 

(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 
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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 
frekvencí tento obsah regulovat.

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.

Or. en

Odůvodnění

Jak je uznáno v bodě odůvodnění 5 rámcové směrnice, nemělo by být oddělením mezi regulací 
přenosu a regulací obsahu dotčeno zohlednění stávajícího pouta mezi nimi, zejména s cílem 
zaručit pluralitu médií, kulturní rozmanitost a ochranu spotřebitele. Členské státy proto musí 
mít nadále možnost spojit udělování individuálních práv na užívání frekvencí a povinnosti 
týkající se poskytování některých služeb obsahu.

Pozměňovací návrh 141
Erna Hennicot-Schoepges

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 

(22) Uživatelé spektra by měli mít možnost 
svobodně si vybírat služby, které chtějí 
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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 frekvencí tento obsah 
regulovat.

prostřednictvím spektra nabízet, 
s výhradou přechodných opatření 
týkajících se dříve nabytých práv 
a ustanovení o plánech pro vnitrostátní 
přidělování frekvence
a Radiokomunikačního řádu Mezinárodní 
telekomunikační unie (ITU). Výjimky ze 
zásady neutrality vůči službám, které 
vyžadují, aby poskytování konkrétní služby 
zohledňovalo vnitrostátní hlediska 
veřejného zájmu nebo splňovalo jasně 
vymezené cíle obecného zájmu, jako je 
bezpečnost života, potřeba podporovat 
sociální, regionální a územní soudržnost, 
účinné využívání rádiových frekvencí 
a účinná správa spektra, by mělo být 
možné udělovat. Mezi tyto cíle by měla 
rovněž patřit podpora vnitrostátních 
audiovizuálních a mediálních politik, 
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 nebo 
zajištění splnění výše uvedených cílů, 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 frekvencí tento obsah regulovat.

Or. en

Odůvodnění

Otázka, zda je možné přidělit spektrum způsobem, který bude neutrální vůči službám, by měla 
záviset na přiměřené rovnováze mezi veřejným zájmem a komerční hodnotou. Komise tento 
postoj v praxi dodržuje, např. ve svém sdělení o digitální dividendě, v němž navrhuje 
přidělení konkrétních pásem (případně dílčích pásem) spektra konkrétním službám.
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Pozměňovací návrh 142
Werner Langen

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 frekvencí tento obsah 
regulovat.

(22) Uživatelé spektra by měli mít možnost 
svobodně si vybírat služby, které chtějí 
prostřednictvím spektra nabízet, 
s výhradou přechodných opatření 
týkajících se dříve nabytých práv. Výjimky 
ze zásady neutrality vůči službám, které 
vyžadují, aby poskytování konkrétní služby 
splňovalo jasně vymezené cíle obecného 
zájmu, jako je bezpečnost života, potřeba 
podporovat sociální, regionální a územní 
soudržnost, lepší přístup k informační 
společnosti pro všechny občany či 
zamezení neúčinného využívání spektra, by 
mělo být možné udělovat jen v nezbytných 
případech a v přiměřeném počtu. Cíl 
podporovat lepší přístup k informační 
společnosti zahrnuje zajištění mobilních 
širokopásmových služeb ve venkovských 
oblastech a trvalé zlepšování těchto 
služeb, pokud jde o jejich kvalitu a šířku 
pásma. 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 frekvencí tento obsah 
regulovat.
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Or. de

Odůvodnění

Rychlý přístup k internetu má zásadní význam pro urychlení hospodářského růstu, inovací 
a sociálního blahobytu. Účinná širokopásmová infrastruktura ve venkovských oblastech, 
trvalé zlepšování kvality služeb, dostupnost dostatečné šířky pásma a hospodářská soutěž 
v oblasti infrastruktury jsou zásadní předpoklady pro zajištění lepšího přístupu k informační 
společnosti pro všechny občany.

Pozměňovací návrh 143
Ján Hudacký

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 

(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, lepší přístup k informační 
společnosti pro všechny občany či 
zamezení neúčinného využívání spektra, by 
mělo být možné udělovat jen v nezbytných 
případech a v přiměřeném počtu. Cíl 
podporovat lepší přístup k informační 
společnosti zahrnuje zajištění mobilních 
širokopásmových elektronických 
komunikací ve venkovských oblastech 
a trvalé zvyšování kvality mobilních služeb 
a šířky pásma. 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 
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služeb poskytovaných prostřednictvím 
rádiových frekvencí, nemělo by oprávnění 
k užívání rádiových frekvencí tento obsah 
regulovat.

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 frekvencí tento obsah 
regulovat.

Or. en

Odůvodnění

Rychlý přístup k internetu má zásadní význam pro hospodářský růst, inovace a sociální 
blahobyt. Účinná širokopásmová infrastruktura ve venkovských oblastech, zvyšování kvality 
služeb a hospodářská soutěž v oblasti infrastruktury jsou důležité pro zajištění přístupu 
k informační společnosti pro všechny občany. Proto by mělo být možné odchýlit se od zásady 
neutrality služeb ve snaze splnit cíle veřejného zájmu a přidělit spektrum v pásmech pod 1 
GHz pro poskytování mobilních služeb.

Pozměňovací návrh 144
Alexander Alvaro

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 

(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, lepší přístup k informační 
společnosti pro všechny občany či 
zamezení neúčinného využívání spektra, by 
mělo být možné udělovat jen v nezbytných 
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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 frekvencí tento obsah 
regulovat.

případech a v přiměřeném počtu. Cíl 
podporovat lepší přístup k informační 
společnosti zahrnuje zajištění mobilních 
širokopásmových elektronických 
komunikací ve venkovských oblastech 
a trvalé zvyšování kvality mobilních služeb 
a šířky pásma. 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 frekvencí tento obsah 
regulovat.

Or. en

Odůvodnění

Rychlý přístup k internetu má zásadní význam pro urychlení hospodářského růstu, inovací 
a sociálního blahobytu v Evropě. Účinná širokopásmová infrastruktura ve venkovských 
oblastech, trvalé zvyšování kvality služeb, dostupnost šířky pásma a hospodářská soutěž 
v oblasti infrastruktury jsou důležité podmínky pro zajištění lepšího přístupu k informační 
společnosti pro všechny občany.

Pozměňovací návrh 145
Angelika Niebler

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 

(22) Uživatelé spektra by měli mít možnost 
svobodně si vybírat služby, které chtějí 
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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 frekvencí tento obsah 
regulovat.

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, přístup k mobilním 
širokopásmovým službám ve venkovských 
oblastech 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 frekvencí tento obsah 
regulovat.

Or. de

Odůvodnění

Je důležité, aby bylo zajištěno širokopásmové mobilní připojení ve venkovských oblastech.
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Pozměňovací návrh 146
Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Je v kompetenci členských států 
vymezit v souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy rozsah a povahu 
jakýchkoli výjimek týkajících se podpory
kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality
médií.

(23) Je v kompetenci členských států 
vymezit v souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy, mezinárodně 
uznávanými plány přidělení rádiových 
frekvenčních pásem a obecnými zásadami 
práva Společenství rozsah a povahu 
jakéhokoli přidělení rádiových frekvencí 
s cílem zajistit podporu cílů kulturní 
a mediální politiky, jako je kulturní 
a jazyková rozmanitost a pluralita médií.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje text Komise týkající se pravomoci členských států.

Pozměňovací návrh 147
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Je v kompetenci členských států 
vymezit v souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy rozsah a povahu 
jakýchkoli výjimek týkajících se podpory 
kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality 
médií.

(23) Je v kompetenci členských států 
vymezit v souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy rozsah a povahu 
jakýchkoli výjimek týkajících se podpory 
kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality 
médií. Při vymezování těchto výjimek 
mohou členské státy posoudit kulturní 
význam některých služeb a systémů 
multimediální hlasové, obrazové či živé 
produkce a příležitosti, které v tomto 
ohledu nabízí novými technologiím 
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a novým operátorům digitální dividenda.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Je v kompetenci členských států 
vymezit v souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy rozsah a povahu 
jakýchkoli výjimek týkajících se podpory 
kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality 
médií.

(23) Je v kompetenci členských států 
vymezit v souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy rozsah a povahu 
jakýchkoli výjimek týkajících se podpory 
kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality 
médií. Při vymezování těchto výjimek 
mohou členské státy posoudit kulturní 
význam vysílacích systémů a 
profesionálních systémů bezdrátových 
mikrofonů určených pro multimediální 
hlasovou, obrazovou či živou produkci.

Or. en

Odůvodnění

Vysílání i mediální produkce související s kulturními událostmi, jako jsou např. mezinárodní 
akce typu olympijských her, závisí na spolehlivosti přenosových frekvencí. 

Pozměňovací návrh 149
Werner Langen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) (23) Je v kompetenci členských 
států vymezit v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy rozsah 
a povahu jakýchkoli výjimek týkajících se 

(23) Je v kompetenci členských států 
vymezit v souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy rozsah a povahu 
jakýchkoli výjimek týkajících se podpory 
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podpory kulturní a jazykové rozmanitosti 
a plurality médií.

kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality 
médií. Tyto cíle musí být v souladu 
s ostatními cíli veřejného zájmu 
uvedenými v bodě odůvodnění 22.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zdůrazňuje nutnost dosáhnout vyváženosti mezi cíli podpory 
kulturní a jazykové rozmanitosti členskými státy a ostatními cíli uvedenými v bodě odůvodnění 
22. To je nezbytné již z důvodu proporcionality, která je jednou ze základních zásad 
evropského práva.

Pozměňovací návrh 150
Alexander Alvaro

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Je v kompetenci členských států 
vymezit v souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy rozsah a povahu 
jakýchkoli výjimek týkajících se podpory 
kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality 
médií.

(23) Je v kompetenci členských států 
vymezit v souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy rozsah a povahu 
jakýchkoli výjimek týkajících se podpory 
kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality 
médií. Tyto cíle by měly být v řádně 
uvedeny do souladu s ostatními cíli 
veřejného zájmu uvedenými v bodě 
odůvodnění 22.

Or. en

Odůvodnění

Podpora kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality médií patří do oblasti odpovědnosti 
členských států. Proto jsou nepochybně oprávněny navrhovat výjimky ze zásady neutrality 
služeb. Význam tohoto cíle však není nadřazen významu ostatních cílů veřejného zájmu 
uvedených v bodě odůvodnění 22. Tento pozměňovací návrh vyjasňuje nutnost křehké 
a přiměřené rovnováhy mezi těmito rovnocennými cíli veřejného zájmu. Cokoli jiného by bylo 
neslučitelné se základní zásadou evropského práva, kterou je zásada proporcionality.
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Pozměňovací návrh 151
Ján Hudacký

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Je v kompetenci členských států 
vymezit v souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy rozsah a povahu 
jakýchkoli výjimek týkajících se podpory 
kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality 
médií.

(23) Je v kompetenci členských států 
vymezit v souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy rozsah a povahu 
jakýchkoli výjimek týkajících se podpory 
kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality 
médií. Tyto cíle by měly být v řádně 
uvedeny do souladu s ostatními cíli 
veřejného zájmu uvedenými v bodě 
odůvodnění 22.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Je v kompetenci členských států 
vymezit v souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy rozsah a povahu 
jakýchkoli výjimek týkajících se podpory 
kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality 
médií.

(23) Je v kompetenci členských států 
vymezit v souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy rozsah a povahu 
jakýchkoli výjimek týkajících se podpory 
kulturní a jazykové rozmanitosti, 
vnitrostátních audiovizuálních 
a mediálních politik a plurality médií.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít pravomoc určit působnost a povahu výjimek z vnitrostátních 
audiovizuálních a mediálních politik.
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Pozměňovací návrh 153
Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k tomu, že rozdělení 
rádiového spektra mezi konkrétní 
technologie nebo služby představuje 
výjimku ze zásady technologické 
neutrality nebo neutrality vůči službám 
a omezuje svobodu výběru poskytovaných 
služeb nebo používaných technologií, měl 
by být jakýkoliv návrh na takovéto 
rozdělení průhledný a měl by podléhat 
veřejné konzultaci.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Právní soulad s pozměňovacími návrhy k čl. 6 odst. 1.

Pozměňovací návrh 154
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k tomu, že rozdělení 
rádiového spektra mezi konkrétní 
technologie nebo služby představuje 
výjimku ze zásady technologické 
neutrality nebo neutrality vůči službám 
a omezuje svobodu výběru poskytovaných 
služeb nebo používaných technologií, měl 
by být jakýkoliv návrh na takovéto 
rozdělení průhledný a měl by podléhat 
veřejné konzultaci.

vypouští se

Or. en



PE407.629v01-00 62/106 AM\725135CS.doc
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Právní soulad se zásadami technologické neutrality a neutrality vůči službám.

Pozměňovací návrh 155
Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Vzhledem k vlivu výjimek na vývoj 
vnitřního trhu elektronických služeb by 
Komise měla mít možnost harmonizovat 
rozsah a povahu všech výjimek ze zásad 
technologické neutrality a neutrality vůči 
službám, jež nejsou výjimkami 
zaměřenými na zajištění podpory kulturní 
a jazykové rozmanitosti a plurality médií, 
s ohledem na harmonizované technické 
podmínky týkající se dostupnosti 
a efektivního využívání rádiových 
frekvencí podle rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 
7. března 2002 o předpisovém rámci pro 
politiku rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) .

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zajišťuje právní soulad s naším návrhem pozměněného článku 9c.
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Pozměňovací návrh 156
Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Pro účely vnitřního trhu služeb 
elektronických komunikací bude možná 
nezbytné harmonizovat na úrovni 
Společenství identifikaci 
obchodovatelných kmitočtových pásem, 
podmínky obchodovatelnosti nebo 
přechodu k obchodovatelným právům 
v konkrétních pásmech, minimální formát 
obchodovatelných práv, požadavky na 
zajištění centrální dostupnosti, přístupnosti
a spolehlivosti informací nezbytných pro 
obchodování se spektrem a požadavky na 
ochranu hospodářské soutěže a na prevenci 
hromadění spektra. Komisi by proto měly 
být uděleny pravomoci přijímat k této 
harmonizaci prováděcí opatření. V těchto 
prováděcích opatřeních by mělo být 
náležitě zohledněno, zda jednotlivá 
omezení vlastnických práv třetích osob 
byla udělena na komerčním či 
nekomerčním základě.

(27) Pro účely vnitřního trhu služeb 
elektronických komunikací bude možná 
nezbytné určit obchodovatelná kmitočtová 
pásma, požadavky na zajištění centrální 
dostupnosti a přístupnosti a požadavky na 
ochranu hospodářské soutěže a na prevenci 
hromadění spektra. Komisi by proto měly 
být v souladu s rozhodnutím o rádiovém 
spektru (676/2002/ES) uděleny pravomoci 
přijímat k této harmonizaci prováděcí 
opatření. V těchto prováděcích opatřeních 
by mělo být náležitě zohledněno, zda 
jednotlivá omezení vlastnických práv 
třetích osob byla udělena na komerčním či 
nekomerčním základě.

Or. en

Odůvodnění

Opatření nezbytná pro koordinaci spektra na evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 157
Gabriele Albertini

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Aby se podpořilo fungování vnitřního (29) Aby se podpořilo fungování vnitřního 
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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.

trhu a podpořil rozvoj přeshraničních 
služeb, měla by být Komisi udělena 
pravomoc přidělit úřadu zvláštní 
povinnosti v oblasti číslování, aniž by to 
mělo škodlivé dopady na stávající služby. 
Aby občané členských států, včetně turistů 
a zdravotně postižených uživatelů, měli 
navíc přístup k základním službám, jako je
přeshraniční informační služba 
o účastnických číslech, měly by se 
pravomoci Komise v oblasti přijímání 
technických prováděcích opatření 
v případě potřeby rovněž vztahovat na 
opatření pro usnadnění přeshraničního 
přístupu.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli harmonizované evropské číslování by bylo velkým přínosem pro nové celoevropské 
služby, mělo by škodlivé dopady tam, kde, jako v případě poskytování informací 
o účastnických číslech, byla provedena liberalizace bez provedení harmonizace.

Informační služby o účastnických číslech jsou považovány za zásadní přístupový nástroj podle 
bodu odůvodnění 11 směrnice o univerzální službě. Možnost evropského občana cestovat do 
jiných členských států a mít přístup ke svému obvyklému poskytovateli informačních služeb 
o účastnických číslech s cílem získat informace ve svém národním jazyce je nezbytná pro 
podporu jednotného trhu.

Pozměňovací návrh 158
Stefano Zappalà

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 

(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, aniž by to 
mělo škodlivé dopady na stávající služby.
Aby občané členských států, včetně turistů 
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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. 

a zdravotně postižených uživatelů, měli 
navíc přístup k základním službám, jako je
přeshraniční informační služba 
o účastnických číslech, měly by se 
pravomoci Komise v oblasti přijímání 
technických prováděcích opatření 
v případě potřeby rovněž vztahovat na 
opatření pro usnadnění přeshraničního 
přístupu. 

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli harmonizované evropské číslování by bylo velkým přínosem pro nové celoevropské 
služby, mělo by škodlivé dopady tam, kde, jako v případě poskytování informací 
o účastnických číslech, byla provedena liberalizace bez provedení harmonizace.

Informační služby o účastnických číslech jsou považovány za zásadní přístupový nástroj podle 
bodu odůvodnění 11 směrnice o univerzální službě. Možnost evropského občana cestovat do 
jiných členských států a mít přístup ke svému obvyklému poskytovateli informačních služeb 
o účastnických číslech s cílem získat informace ve svém národním jazyce je nezbytná pro 
podporu jednotného trhu.

Pozměňovací návrh 159
Patrizia Toia

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 

(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 základním službám, jako je přeshraniční 
informační služba o účastnických číslech, 
měly by se pravomoci Komise v oblasti 
přijímání technických prováděcích opatření 
v případě potřeby rovněž vztahovat na 
opatření pro usnadnění přeshraničního 
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příslušnou zásadu nebo mechanismus 
stanovování sazeb.

přístupu.

Or. en

Odůvodnění

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected and 
significant investments have already been made on national numbering plans and, 
consequently, on different numbers in different Member States. The capability for a European 
citizen to travel to other Member states and be able to access its usual directory enquiry 
services provider, in order to obtain information in his or her national language, is essential 
to promoting the single market.

Pozměňovací návrh 160
Nikolaos Vakalis

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. 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 (např. 
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vodu, odpad, elektřinu, plyn), jejímž 
prostřednictvím lze rozmístit 
infrastrukturu elektronických komunikací 
pro vytvoření rovných podmínek 
a zlepšení možností rozvinutí alternativní 
infrastruktury.

Or. en

Odůvodnění

Služby příští generace nepovedou podél stávajících měděných drátů; bude zavedena zcela 
nová infrastruktura, jejímž nedostatkem jsou fyzické kabelovody, jejichž prostřednictvím 
budou spojení zaváděna. Skutečné sdílení kabelovodů – tj. nejen včetně stávajících 
telekomunikačních kabelovodů, ale také včetně veškeré veřejné infrastruktury (např. 
elektrických, plynových a odpadních kabelovodů), umožní více než jednomu účastníkovi 
přístup k infrastruktuře pro poskytování jejich služeb. Všechny kabelovody by měly podléhat 
stejnému regulačnímu přístupu s cílem vytvořit spravedlivé podmínky.

Pozměňovací návrh 161
Anni Podimata

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 

(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 
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a z hlediska životního prostředí. a z hlediska životního prostředí. Sdílení 
kabelovodů by mělo být rozšířeno na 
veškerou veřejnou infrastrukturu (vodu, 
odpad, elektřinu, plyn), jejímž 
prostřednictvím lze rozmístit 
infrastrukturu elektronických komunikací 
pro vytvoření rovných podmínek 
a zlepšení možností rozvinutí alternativní 
infrastruktury.

Or. en

Odůvodnění

Služby příští generace nepovedou podél stávajících měděných drátů; bude zavedena zcela 
nová infrastruktura, jejímž nedostatkem jsou fyzické kabelovody, jejichž prostřednictvím 
budou spojení zaváděna. Skutečné sdílení kabelovodů – tj. nejen včetně stávajících 
telekomunikačních kabelovodů, ale také například včetně veškeré veřejné infrastruktury 
(elektrických, plynových a odpadních kabelovodů), umožní více než jednomu účastníkovi 
přístup k infrastruktuře pro poskytování jejich služeb. Kabelovody by měly podléhat stejnému 
regulačnímu přístupu s cílem vytvořit spravedlivé podmínky.

Pozměňovací návrh 162
Catherine Trautmann

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 

(31) Je třeba posílit pravomoci členských 
států vůči držitelům omezení vlastnických 
práv třetích osob s cílem zajistit, aby 
zavedení nebo rozšíření nové sítě bylo 
spravedlivé, účinné a 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 síťových prvků a přiřazených 
zařízení, jako jsou kabelovody, stožáry
a antény nebo vstupy do budov, i lepší 
koordinaci stavebních prací. Lepší způsob 
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a podnikům snížit celkové náklady na 
rozmístění infrastruktury elektronických 
komunikací z hlediska finančního 
a z hlediska životního prostředí.

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, zejména 
na rozmístění nových sítí s přístupem 
pomocí optického vlákna. Vnitrostátní 
regulační orgány by měly mít zejména 
pravomoc ukládat operátorům povinnosti 
k poskytování referenčních nabídek pro 
spravedlivé a nediskriminační udělování 
přístupu ke svým kabelovodům.

Or. en

Odůvodnění

Doplnění v souladu s pozměňovacími návrhy k článku 12. Noví operátoři by měly mít možnost 
spravedlivého a nediskriminačního přístupu ke kabelovodům operátorů s významnou tržní 
silou. To usnadní hospodářskou soutěž v oblasti infrastruktury a přechod k plně 
konkurenčnímu trhu. Při rozmísťování nových sítí může sdílení síťových prvků a přiřazených 
zařízení urychlit a omezit jejich finanční a environmentální dopad.

Pozměňovací návrh 163
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Spolehlivé a bezpečné sdělování 
informací prostřednictvím sítí 
elektronických komunikací je stále 
důležitější pro celé hospodářství i pro 
společnost obecně. Složitost systémů, 
technické poruchy nebo lidská chyba, 
nehody či útoky – to vše může mít dopad 
na fungování a dostupnost fyzických 
infrastruktur, které poskytují nezbytné 
služby občanům EU, včetně služeb 
elektronické veřejné správy. Vnitrostátní 
regulační orgány by proto měly zajistit 
zachování integrity a bezpečnosti 

(32) Spolehlivé a bezpečné sdělování 
informací prostřednictvím sítí 
elektronických komunikací je stále 
důležitější pro celé hospodářství i pro 
společnost obecně. Složitost systémů, 
technické poruchy nebo lidská chyba, 
nehody či útoky – to vše může mít dopad 
na fungování a dostupnost fyzických 
infrastruktur, které poskytují nezbytné 
služby občanům EU, včetně služeb 
elektronické veřejné správy. Vnitrostátní 
regulační orgány by proto měly zajistit 
zachování integrity a bezpečnosti 
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veřejných komunikačních sítí. Úřad by měl
přispět k lepší úrovni ochrany bezpečnosti 
elektronických komunikací mimo jiné tím, 
že bude zajišťovat odborné poradenství 
a podporovat výměnu nejlepších postupů. 
Jak úřad, tak vnitrostátní regulační orgány 
by měly mít k dispozici prostředky 
nezbytné pro plnění svých povinností, 
včetně pravomocí získat informace 
dostatečné k posouzení úrovně bezpečnosti 
sítí nebo služeb a dále úplné a spolehlivé 
údaje o skutečných bezpečnostních 
událostech, které měly na provoz sítí nebo 
služeb významný dopad. Vhledem k tomu, 
že úspěšné uplatňování odpovídající 
úrovně bezpečnosti není jednorázové 
opatření, nýbrž trvalý proces provádění, 
přezkoumávání a aktualizace, měli by 
poskytovatelé elektronických sítí a služeb 
mít povinnost přijímat opatření na 
zabezpečení jejich integrity a bezpečnosti 
v souladu s vyhodnocenými riziky a brát 
přitom v úvahu aktuálnost takových 
opatření.

veřejných komunikačních sítí. ENISA by 
měla přispět k lepší úrovni ochrany 
bezpečnosti elektronických komunikací 
mimo jiné tím, že bude zajišťovat odborné 
poradenství a podporovat výměnu 
nejlepších postupů. Jak ENISA, tak 
vnitrostátní regulační orgány by měly mít 
k dispozici prostředky nezbytné pro plnění 
svých povinností, včetně pravomocí získat 
informace dostatečné k posouzení úrovně 
bezpečnosti sítí nebo služeb a dále úplné 
a spolehlivé údaje o skutečných 
bezpečnostních událostech, které měly na 
provoz sítí nebo služeb významný dopad. 
Vhledem k tomu, že úspěšné uplatňování 
odpovídající úrovně bezpečnosti není 
jednorázové opatření, nýbrž trvalý proces 
provádění, přezkoumávání a aktualizace, 
měli by poskytovatelé elektronických sítí 
a služeb mít povinnost přijímat opatření na 
zabezpečení jejich integrity a bezpečnosti 
v souladu s vyhodnocenými riziky a brát 
přitom v úvahu aktuálnost takových 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

ENISA bude mít nadále výlučnou pravomoc v oblasti bezpečnosti sítí a služeb.

Pozměňovací návrh 164
Nikolaos Vakalis

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 a 

(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 a 
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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.

služeb elektronických komunikací na 
vnitřním trhu. ENISA by měla 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

Odůvodnění

ENISA bude mít nadále výlučnou pravomoc v oblasti bezpečnosti sítí a služeb.

Pozměňovací návrh 165
Lambert van Nistelrooij

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 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 

(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 
a služeb elektronických komunikací na 
vnitřním trhu, pokud samoregulační 
iniciativy průmyslu nedosáhly přiměřené 
úrovně bezpečnosti na vnitřním trhu 
v jednom nebo více členských státech.
Jsou-li technická prováděcí opatření 
považována za nezbytná, je zapotřebí 
systém náhrady nákladů na vnitrostátní 
úrovni. Úřad by měl k harmonizaci 
vhodných technických a organizačních 
bezpečnostních opatření přispívat 
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šetření a ukládat sankce v případě neplnění. 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

Odůvodnění

Tím, že se vnitrostátním regulačním orgánů a orgánu komunikací EU svěří navrhované 
prováděcí pravomoci k zajišťování bezpečnosti, není nalezeno včasné a účinné řešení. Model 
náhrady nákladů by měl být zaveden, pokud Komise považuje za nezbytné zavést technická 
prováděcí opatření. Vytvoří to také vhodné pobídky pro průmysl, regulační orgány a Komisi 
k vytvoření a zavedení bezpečnostních norem prostřednictvím samoregulačního mechanismu 
průmyslu.

Pozměňovací návrh 166
Angelika Niebler

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 

vypouští se



AM\725135CS.doc 73/106 PE407.629v01-00
Externí překlad

CS

dosáhnout na několika dotčených trzích 
a existuje-li malá nebo žádná naděje, že 
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.

Or. de

Odůvodnění

Funkční oddělení vertikálně integrovaných telekomunikačních podniků představuje obrovský 
a nepřiměřený zásah do práva těchto podniků. Takto rozhodný nástroj zajištění hospodářské 
soutěže by však byl potřebný pouze tehdy, pokud by dosavadní regulace přístupových trhů 
selhala nebo by takové selhání hrozilo. To nemohla zjistit ani Evropská komise. Naopak, v 
současnosti platná regulace zajišťuje dostatečný přístup soutěžitelů k infrastruktuře 
provozovatele sítě s významnou tržní silou.
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Pozměňovací návrh 167
Erika Mann

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 
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 

(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 může dokázat zlepšit podmínky 
hospodářské soutěže na několika 
relevantních trzích tím, že podstatně omezí 
podněty k diskriminaci a usnadní 
ověřování a prosazování povinností 
souvisejících s nediskriminací. Aby se 
předešlo narušení hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu, měly by být návrhy na 
funkční oddělení předem schváleny 
Komisí.
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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

Funkční oddělení je již pro některé členské státy přijatou skutečností; ukládání nápravných 
opatření ve „výjimečných případech“ je zajímavá myšlenka, avšak měla by být přehodnocena 
v roce 2014 při provedení přezkoumání. V té době bude lepší představa o tom, jak funkční 
oddělení povede k větší hospodářské soutěži a zároveň umožní investice do nových 
infrastruktur.

Pozměňovací návrh 168
Ivo Belet

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 

(43) Účelem funkčního oddělení, v jehož 
rámci se od vertikálně integrovaného 
operátora požaduje vytvoření provozně 
oddělených obchodních subjektů, je zajistit 
ve výjimečných případech, kdy stávající 
nápravná opatření nesplní cíle stanovené 
v článku 8 rámcové směrnice, aby všichni 
následní operátoři, včetně následných 
divizí vertikálně integrovaného operátora, 
získali zcela rovnocenné přístupové 
produkty. Lze je využít jako odůvodněné 
nápravné opatření, pokud se účinné 
nediskriminace prokazatelně trvale nedaří 
dosáhnout na několika dotčených trzích 
a existuje-li malá nebo žádná naděje, že 
v oblasti infrastruktury vznikne 
v přiměřeném časovém období po 
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dosáhnout na několika dotčených trzích 
a existuje-li malá nebo žádná naděje, že 
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.

uplatnění jednoho či několika nápravných 
opatření dříve považovaných za vhodná 
hospodářská soutěž, a to v souladu 
s osvědčenými postupy evropských 
vnitrostátních regulačních orgánů pro 
provádění a vymáhání nediskriminačních 
povinností. Při posuzování naděje, že 
vznikne hospodářská soutěž v oblasti 
infrastruktury, by měla být plně 
zohledněna stávající hospodářská soutěž 
v oblasti infrastruktury v některých 
zeměpisných částech oblasti, pro kterou 
by se uplatnilo funkční oddělení, 
a technologický rozvoj, který umožnil 
hospodářskou soutěž v oblasti 
infrastruktury za srovnatelných podmínek 
kdekoli jinde. Kromě toho je 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
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Pozměňovací návrh 169
Paul Rübig

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 
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 

(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. Lze je
využít jako odůvodněné nápravné opatření, 
pokud by pomohlo dosáhnout účinné 
nediskriminace na několika trzích 
a existuje-li malá nebo žádná naděje, že 
vznikne v přiměřeném časovém období 
účinná 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 analýzu relevantního 
trhu souvisejícího 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. 
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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.

Aby se předešlo narušení hospodářské 
soutěže na vnitřním trhu, měly by být 
návrhy na funkční oddělení předem 
schváleny Komisí.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že funkční oddělení může poskytnou prostředky pro jednodušší prosazování 
pro vnitrostátní regulační orgány, měly by mít tyto orgány možnost využívat toto opatření 
výhledově (v případě závažných přetrvávajících potíží), a nikoli pouze po dlouhodobém 
neprosazování, to znamená, že nápravná opatření byla po dobu rozšířeného období neúčinná 
(a proto se nerozvinula hospodářská soutěž). Je důležité odkázat na „účinnou“ hospodářskou 
soutěž, neboť někde by hospodářská soutěž v oblasti infrastruktury mohla existovat, aniž by 
postačovala pro stanovování účinných omezení (jako je tomu v Spojeném království).

Pozměňovací návrh 170
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

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 

(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 
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odůvodněné nápravné opatření, pokud se
účinné nediskriminace trvale nedaří 
dosáhnout na několika dotčených trzích 
a existuje-li malá nebo žádná naděje, že 
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.

odůvodněné nápravné opatření, pokud by 
pomohlo dosáhnout účinné nediskriminace 
na několika trzích a existuje-li malá nebo 
žádná naděje, že vznikne v přiměřeném 
časovém období účinná 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

Vzhledem k tomu, že funkční oddělení může poskytnou prostředky pro jednodušší prosazování 
pro úřad a regulovaného operátora, měly by mít tyto orgány možnost využívat toto opatření 
výhledově (v případě závažných přetrvávajících potíží), a nikoli pouze po dlouhodobém 
neprosazování, to znamená, že nápravná opatření byla po dobu rozšířeného období neúčinná 
(a proto se nerozvinula hospodářská soutěž). Je důležité odkázat na „účinnou“ hospodářskou 
soutěž, neboť někde by hospodářská soutěž v oblasti infrastruktury mohla existovat, aniž by 
postačovala pro stanovování účinných omezení pro dominantního operátora (jako je tomu 
v Spojeném království).
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Pozměňovací návrh 171
Mary Honeyball

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 
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 

(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 vznikne 
v přiměřeném časovém období po 
uplatnění jednoho či několika nápravných 
opatření dříve považovaných za vhodná
účinná 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, 
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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.

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

Pozměňovací návrh 172
Patrizia Toia

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 
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 

(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 trzích a existuje-li malá nebo 
žádná naděje, že vznikne v přiměřeném 
časovém období účinná 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 
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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.

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

Harmonizační opatření stanovená v tomto článku směřují, i když mají prováděcí povahu, 
k regulaci zásadních aspektů správy spektra. Je proto nanejvýš důležité podporovat 
harmonizační opatření Komise s podrobným hodnocením technické a operační 
proveditelnosti a dopadů zmíněných opatření, která mají být provedena příslušnými 
mezinárodními technickými orgány, jako je CEPT (ECC a ETSI). Kromě toho zásady „lepší 
regulace“ požadují, aby Komise jednala transparentně a aby široce konzultovala zúčastněné 
tržní subjekty.

Pozměňovací návrh 173
Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Účelem funkčního oddělení, v jehož (43) Účelem funkčního oddělení, v jehož 
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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 
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.

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 trzích a existuje-li malá nebo 
žádná naděje, že vznikne v přiměřeném 
časovém období účinná 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.
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Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že funkční oddělení může poskytnou prostředky pro jednodušší prosazování 
pro úřad a regulovaného operátora, měly by mít tyto orgány možnost využívat toto opatření 
výhledově (v případě závažných přetrvávajících potíží), a nikoli pouze po dlouhodobém 
neprosazování.

Pozměňovací návrh 174
Gunnar Hökmark

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 
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 

(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 
existují překážky účinné nediskriminace 
a existuje-li malá nebo žádná naděje, že 
v oblasti nové infrastruktury vznikne 
v přiměřeném časovém období po 
uplatnění jednoho či několika nápravných 
opatření dříve považovaných za vhodná 
účinná 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 



AM\725135CS.doc 85/106 PE407.629v01-00
Externí překlad

CS

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.

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

Vzhledem k tomu, že funkční oddělení může poskytnou prostředek pro jednodušší prosazování 
pro úřady a regulační orgány, měly by mít tyto orgány možnost využívat toto opatření 
výhledově (v případě závažných přetrvávajících potíží), a nikoli pouze po dlouhodobém 
neprosazování, to znamená, že nápravná opatření byla po dobu rozšířeného období neúčinná 
(a tato hospodářská soutěž se nerozvinula). Je důležité odkázat na „účinnou“ hospodářskou 
soutěž, neboť někde by hospodářská soutěž v oblasti infrastruktury mohla existovat, aniž by 
postačovala pro stanovování účinných omezení pro dominantního operátora.

Pozměňovací návrh 175
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Provádění funkčního oddělení by 
nemělo bránit uplatňování náležitých 
koordinačních mechanismů mezi různými 
oddělenými obchodními subjekty, které 
zajišťují ochranu práv mateřské 
společnosti na dohled nad řízením 

vypouští se
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a hospodařením.

Or. de

Odůvodnění

Funkční oddělení vertikálně integrovaných telekomunikačních podniků představuje obrovský 
a nepřiměřený zásah do práva těchto podniků. Takto rozhodný nástroj zajištění hospodářské 
soutěže by však byl potřebný pouze tehdy, pokud by dosavadní regulace přístupových trhů 
selhala nebo by takové selhání hrozilo. To nemohla zjistit ani Evropská komise. Naopak, v 
současnosti platná regulace zajišťuje dostatečný přístup soutěžitelů k infrastruktuře 
provozovatele sítě s významnou tržní silou.

Pozměňovací návrh 176
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Pokud se vertikálně integrovaný 
podnik rozhodne zbavit se svého majetku 
tvořícího místní přístupovou síť nebo jeho 
podstatné části tím, že jej prodá 
samostatné právnické osobě s jinou 
vlastnickou strukturou nebo že vytvoří 
oddělený obchodní subjekt zabývající se 
přístupovými produkty, měl by vnitrostátní 
regulační orgán posoudit dopad 
zamýšlené transakce na všechny stávající 
regulační povinnosti, jež jsou vertikálně 
integrovanému operátorovi uloženy pro 
zajištění slučitelnosti jakýchkoli nových 
ujednání se směrnicí 2002/19/ES 
(přístupová směrnice) a směrnicí 
2002/22/ES (směrnice o univerzální 
službě). Dotčený vnitrostátní regulační 
orgán by měl provést novou analýzu trhů, 
na nichž oddělený subjekt působí, a podle 
potřeby mu uložit, zachovat, změnit nebo 
zrušit povinnosti. Za tímto účelem by měl 
mít vnitrostátní regulační orgán možnost 
požadovat od podniku informace.

vypouští se
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Or. de

Odůvodnění

Dobrovolný prodej sítí by neměl být předmětem zákonné úpravy. Případné dopady na 
hospodářskou soutěž by měly být přezkoumány v rámci stávajících vnitrostátních 
a evropských předpisů v oblasti hospodářské soutěže. Návrh Komise je na v tomto místě nutné 
zamítnout.

Pozměňovací návrh 177
Alexander Alvaro

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 45 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45a) Volba a předvolba operátora jsou 
podstatnou oporou dosud dosažené 
hospodářské soutěže a měly by tudíž 
i v budoucnosti být koncovým uživatelům 
k dispozici jako technologicky neutrální. 
Zmocnění k příslušnému ukládání 
povinností bylo ze systematických důvodů 
zrušeno ve směrnici 2002/22/ES a vloženo 
do směrnice 2002/19/ES.

Or. de

Odůvodnění

Pokud by v praxi byla volba a předvolba operátora z právních důvodů uložena pouze jako 
nezávazná, byť jen pro přechodné období, znamenalo by to nenapravitelnou soutěžní 
nevýhodu, kterou by doprovázelo velké snížení investic soutěžitelů do infrastruktury, 
a demontáž infrastruktury, do které již byly investice provedeny. 
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Pozměňovací návrh 178
Patrizia Toia

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Vzhledem k tomu, že je za určitých 
okolností vhodné, aby vnitrostátní 
regulační orgány ukládaly za účelem plnění 
cílů, jako je spojení konec–konec 
a interoperabilita služeb, povinnosti 
operátorům, kteří nemají významnou tržní 
sílu, je nutné zajistit, aby byly tyto 
povinnosti ukládány v souladu 
s předpisovým rámcem, a zejména jeho 
oznamovacími postupy.

(46) Vzhledem k tomu, že je za určitých 
okolností vhodné, aby vnitrostátní 
regulační orgány ukládaly za účelem plnění 
cílů, jako je spojení konec–konec 
a interoperabilita služeb, nebo za účelem 
podpory účinnosti, udržitelné hospodářské 
soutěže a maximálního užitku pro 
koncové uživatele povinnosti operátorům, 
kteří nemají významnou tržní sílu, je nutné 
zajistit, aby byly tyto povinnosti ukládány 
v souladu s předpisovým rámcem, 
a zejména jeho oznamovacími postupy.

Or. en

Odůvodnění

V současnosti si operátoři vzhledem k neregulovanému přístupu účtují obrovské částky za 
volání do informační služby o účastnických číslech a brání tak schopnosti provozovatelů 
informační služby o účastnických číslech stanovit vlastní maloobchodní ceny. Není důvodné, 
aby přístupoví operátoři stanovovaly jiné poplatky za podobné propojovací produkty, které 
spočívají v přepravě do propojovacího bodu nebo z něj. Tyto problémy je potřeba řešit ve 
snaze umožnit koncovým uživatelům plně využívat výhod hospodářské soutěže v oblasti 
poskytování informačních služeb o účastnických číslech a umožnit úplné zrušení 
maloobchodní regulace všeobecných služeb v oblasti poskytování informací o účastnických 
číslech.

Pozměňovací návrh 179
Gabriele Albertini

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Komise má pravomoc přijímat 
prováděcí opatření za účelem přizpůsobení 

(47) Komise má pravomoc přijímat 
prováděcí opatření za účelem přizpůsobení 
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podmínek přístupu k digitálním televizním 
a rozhlasovým službám, stanoveným 
v příloze I, rozvoji trhu a technologií. Platí 
to i pro minimální seznam položek 
v příloze II, které musí být zveřejněny, aby 
byla splněna podmínka průhlednosti. 

podmínek přístupu k digitálním televizním 
a rozhlasovým službám, stanoveným 
v příloze I, rozvoji trhu a technologií. Platí 
to i pro minimální seznam položek 
v příloze II, které musí být zveřejněny, aby 
byla splněna podmínka průhlednosti. 
Komise by mimoto měla mít pravomoc 
ukládat velkoobchodní propojovací 
povinnosti operátorům kontrolujícím 
přístup ke koncovým uživatelům s cílem 
zajistit těmto uživatelům plný užitek 
z hospodářské soutěže v oblasti 
poskytování informačních služeb 
o účastnických číslech. Tyto služby jsou 
nezbytným nástrojem při využívání služeb 
elektronických komunikací a mají zvláštní 
význam pro starší a zdravotně postižené 
uživatele. Velkoobchodní opatření jsou 
zvláště vhodná tam, kde usnadní zrušení 
regulace všeobecných služeb na 
maloobchodní úrovni a umožní přechod 
k plně konkurenčnímu soutěžnímu 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets Recommendation). 
There is no justification for access operators to charge any differently to other similar 
interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.
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Pozměňovací návrh 180
Stefano Zappalà

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Komise má pravomoc přijímat 
prováděcí opatření za účelem přizpůsobení 
podmínek přístupu k digitálním televizním 
a rozhlasovým službám, stanoveným 
v příloze I, rozvoji trhu a technologií. Platí 
to i pro minimální seznam položek 
v příloze II, které musí být zveřejněny, aby 
byla splněna podmínka průhlednosti. 

(47) Komise má pravomoc přijímat 
prováděcí opatření za účelem přizpůsobení 
podmínek přístupu k digitálním televizním 
a rozhlasovým službám, stanoveným 
v příloze I, rozvoji trhu a technologií. Platí 
to i pro minimální seznam položek 
v příloze II, které musí být zveřejněny, aby 
byla splněna podmínka průhlednosti. 
Komise by mimoto měla mít pravomoc 
ukládat velkoobchodní propojovací 
povinnosti operátorům kontrolujícím 
přístup ke koncovým uživatelům s cílem 
zajistit těmto uživatelům plný užitek 
z hospodářské soutěže v oblasti 
poskytování informačních služeb 
o účastnických číslech. Tyto služby jsou 
nezbytným nástrojem při využívání služeb 
elektronických komunikací a mají zvláštní 
význam pro starší a zdravotně postižené 
uživatele. Velkoobchodní opatření jsou 
zvláště vhodná tam, kde usnadní zrušení 
regulace všeobecných služeb na 
maloobchodní úrovni a umožní přechod 
k plně konkurenčnímu soutěžnímu 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets Recommendation). 
There is no justification for access operators to charge any differently to other similar 
interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.
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Pozměňovací návrh 181
Patrizia Toia

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Komise má pravomoc přijímat 
prováděcí opatření za účelem přizpůsobení 
podmínek přístupu k digitálním televizním 
a rozhlasovým službám, stanoveným 
v příloze I, rozvoji trhu a technologií. Platí 
to i pro minimální seznam položek 
v příloze II, které musí být zveřejněny, aby 
byla splněna podmínka průhlednosti.

(47) Komise má pravomoc přijímat 
prováděcí opatření za účelem přizpůsobení 
podmínek přístupu k digitálním televizním 
a rozhlasovým službám, stanoveným 
v příloze I, rozvoji trhu a technologií. Platí 
to i pro minimální seznam položek 
v příloze II, které musí být zveřejněny, aby 
byla splněna podmínka průhlednosti. 
Komise by mimoto měla mít pravomoc 
ukládat velkoobchodní propojovací 
povinnosti operátorům kontrolujícím 
přístup ke koncovým uživatelům s cílem 
zajistit těmto uživatelům plný užitek 
z hospodářské soutěže v oblasti 
poskytování informačních služeb 
o účastnických číslech. Tyto služby jsou 
nezbytným nástrojem při využívání služeb 
elektronických komunikací a mají zvláštní 
význam pro starší a zdravotně postižené 
uživatele. 

Or. en

Odůvodnění

V současnosti si operátoři vzhledem k neregulovanému přístupu účtují obrovské částky za 
volání do informační služby o účastnických číslech a brání tak schopnosti provozovatelů 
informační služby o účastnických číslech stanovit vlastní maloobchodní ceny. Tyto problémy 
je potřeba řešit ve snaze umožnit koncovým uživatelům plně využívat výhod hospodářské 
soutěže v oblasti poskytování informačních služeb o účastnických číslech a umožnit úplné 
zrušení maloobchodní regulace všeobecných služeb v oblasti poskytování informací 
o účastnických číslech.
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Pozměňovací návrh 182
Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 47 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47a) Tam, kde je nezbytné přijmout 
harmonizační opatření pro provádění 
politiky Společenství v oblasti elektronické 
komunikace a spektra, která přesahují 
technická prováděcí opatření, předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh.

Or. en

Odůvodnění

Opatření, která vkládají nové podstatné návrhy do předpisového rámce, musí mít formu 
legislativního návrhu. Pouze jiné než podstatné prvky mohou podléhat postupu projednávání 
ve výborech.

Pozměňovací návrh 183
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 47 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47a) Tam, kde je nezbytné přijmout 
harmonizační opatření pro provádění 
politiky Společenství v oblasti elektronické 
komunikace a spektra, která přesahují 
technická prováděcí opatření, předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zajistit právní soulad s bodem odůvodnění 7a a čl. 1 odst. 2 
rozhodnutí 1999/468/ES: Opatření, která vkládají nové podstatné návrhy do předpisového 
rámce, musí mít formu legislativního návrhu. Pouze jiné než podstatné prvky mohou podléhat 
postupu projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 184
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 47 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47a) Tam, kde je nezbytné přijmout 
harmonizační opatření pro provádění 
politiky Společenství v oblasti elektronické 
komunikace a spektra, která přesahují 
technická prováděcí opatření, předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zajistit právní soulad s bodem odůvodnění 7a a čl. 1 odst. 2 
rozhodnutí 1999/468/ES:  Opatření, která vkládají nové podstatné návrhy do předpisového 
rámce, musí mít formu legislativního návrhu. Pouze jiné než podstatné prvky mohou podléhat 
postupu projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 185
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Zavedení požadavku technologické 
neutrality a neutrality vůči službám do 
rozhodnutí o přidělení a rozdělení by 

vypouští se
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spolu s větší možností převádění práv mezi 
podniky mělo vést k větší svobodě 
a většímu počtu způsobů poskytování 
služeb elektronických komunikací 
a audiovizuálních mediálních služeb 
veřejnosti, a usnadnit tak plnění cílů 
obecného zájmu. Určité povinnosti 
v obecném zájmu uložené provozovatelům 
televizního a rozhlasového vysílání, jež se 
týkají poskytování audiovizuálních 
mediálních služeb, by proto mohly být čím 
dál více plněny bez nutnosti udělovat 
individuální práva na užívání spektra. 
Použití zvláštních kritérií pro přidělování 
rádiového spektra provozovatelům 
televizního a rádiového vysílání by mělo 
být oprávněné pouze v případech, kdy je to 
nezbytně nutné ke splnění konkrétního 
cíle obecného zájmu stanoveného 
vnitrostátními právními předpisy. Postupy 
spojené s plněním cílů obecného zájmu by 
měly být za všech okolností průhledné, 
objektivní, přiměřené a nediskriminační.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacím návrhům k bodu odůvodnění 21 a 22.

Pozměňovací návrh 186
Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Zavedení požadavku technologické 
neutrality a neutrality vůči službám do 
rozhodnutí o přidělení a rozdělení by 
spolu s větší možností převádění práv mezi 
podniky mělo vést k větší svobodě 
a většímu počtu způsobů poskytování 
služeb elektronických komunikací 

vypouští se
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a audiovizuálních mediálních služeb 
veřejnosti, a usnadnit tak plnění cílů 
obecného zájmu. Určité povinnosti v 
obecném zájmu uložené provozovatelům 
televizního a rozhlasového vysílání, jež se 
týkají poskytování audiovizuálních 
mediálních služeb, by proto mohly být čím 
dál více plněny bez nutnosti udělovat 
individuální práva na užívání spektra. 
Použití zvláštních kritérií pro přidělování 
rádiového spektra provozovatelům 
televizního a rádiového vysílání by mělo 
být oprávněné pouze v případech, kdy je to 
nezbytně nutné ke splnění konkrétního 
cíle obecného zájmu stanoveného 
vnitrostátními právními předpisy. Postupy 
spojené s plněním cílů obecného zájmu by 
měly být za všech okolností průhledné, 
objektivní, přiměřené a nediskriminační.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly bez omezení rozhodovat o zásadních kulturních výjimkách.

Pozměňovací návrh 187
Dominique Vlasto

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

Odůvodnění

Členské státy musí mít nadále možnost zachovat si či zavést systémy, které umožňují nahradit 
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povinnost platit poplatky povinností plnit konkrétní cíle v obecném zájmu. Tyto systémy jsou 
samozřejmostí u frekvencí pro pozemní vysílání, kde slouží k zajištění plurality médií.

Pozměňovací návrh 188
Anne Laperrouze

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

Odůvodnění

Členské státy musí mít nadále možnost zachovat si či zavést systémy, které umožňují nahradit 
povinnost platit poplatky povinností plnit konkrétní cíle v obecném zájmu. Tyto mechanismy, 
které slouží cílům plurality médií, jsou standardní praxí, pokud jde o frekvence přidělované 
pro pozemní rádiové vysílání.

Pozměňovací návrh 189
Rebecca Harms

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
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Odůvodnění

Členské státy musí mít nadále možnost zachovat si či zavést systémy, které umožňují nahradit 
povinnost platit poplatky povinností plnit konkrétní cíle v obecném zájmu. Tyto systémy jsou 
samozřejmostí u frekvencí pro pozemní vysílání, kde slouží k zajištění plurality médií.

Pozměňovací návrh 190
Robert Goebbels

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

Odůvodnění

Tuto koncepci bude obtížné zavést, neboť by například nutila držitele satelitní paraboly 
k registraci, což by vedlo k nákladné správě milionů položek v rejstříku. To by bylo nakonec 
ke škodě spotřebitelů (koncových uživatelů) v EU.

Pozměňovací návrh 191
Erna Hennicot-Schoepges

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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Odůvodnění

This concept could lead to charges being imposed for all satellite transmissions:  downlink 
and uplink. It contradicts principles prevailing in the EU single market of license exemption, 
free reception, and the elimination of obstacles for satellite dishes to receive cross-border
services.
This concept will be difficult to implement, will force holders of satellite dishes to register 
them and will lead to burdensome administration.
It should be possible for Member States to maintain or introduce a system where the 
obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to meet general interest objectives, 
as is commonplace for terrestrial broadcasting frequencies.

Pozměňovací návrh 192
Mary Honeyball

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

Pozměňovací návrh 193
Catherine Trautmann

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.

(50) Jakékoliv úplné či částečné zproštění 
povinnosti platit poplatky za používání 
spektra musí být objektivní 
a transparentní a mělo by být založeno na 
existenci jiných povinností obecného 
zájmu stanovených vnitrostátními 
právními předpisy.

Or. en
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Odůvodnění

Vložení Guardansova pozměňovacího návrhu 8. Členské státy musí mít nadále možnost 
zachovat si či zavést systémy, které umožňují nahradit povinnost platit poplatky povinností 
plnit cíle v obecném zájmu. Tyto systémy jsou samozřejmostí u frekvencí pro pozemní vysílání, 
kde slouží k zajištění plurality médií.

Pozměňovací návrh 194
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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.

(50) Jakékoliv úplné či částečné zproštění 
povinnosti platit poplatky za používání 
spektra musí být objektivní 
a transparentní a mělo by být založeno na 
existenci jiných povinností obecného 
zájmu stanovených vnitrostátními 
právními předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy musí mít nadále možnost zachovat si či zavést systémy, které umožňují nahradit 
povinnost platit poplatky povinností plnit konkrétní cíle v obecném zájmu. Tyto systémy jsou 
samozřejmostí u frekvencí pro pozemní vysílání, kde slouží k zajištění plurality médií.

Pozměňovací návrh 195
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Vzhledem k omezujícímu vlivu 
platnosti individuálního práva na užívání, 
které není obchodovatelné, na volný 
přístup k rádiovým frekvencím by tato 

(51) Vzhledem k omezujícímu vlivu 
platnosti individuálního práva na užívání, 
které není obchodovatelné, na volný 
přístup k rádiovým frekvencím by tato 
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platnost měla být časově omezena. Pokud 
práva na užívání obsahují ustanovení 
o obnovení platnosti, členské státy by měly 
nejprve provést přezkum spolu s veřejnou 
konzultací a zohlednit vývoj trhu, pokrytí 
a technologií. S ohledem na nedostatek 
spektra by měla být individuální práva 
udělená podnikům pravidelně 
přezkoumávána. Při přezkumu by členské 
státy měly zájmy držitelů práv vyvažovat 
nutností podporovat zavedení obchodování 
se spektrem a pružnějším využíváním 
spektra prostřednictvím obecných 
oprávnění tam, kde je to možné.

platnost měla být časově omezena. Pokud 
práva na užívání obsahují ustanovení 
o obnovení platnosti, členské státy by měly 
nejprve provést přezkum spolu s veřejnou 
konzultací a zohlednit vývoj trhu, pokrytí 
a technologií. Při přezkumu by členské 
státy měly zájmy držitelů práv 
a spotřebitelů (při zohlednění 
provedených investic, investičního a 
inovačního potenciálu a potřeby zajistit 
obchodní jistotu) vyvažovat nutností 
podporovat zavedení obchodování se 
spektrem a pružnějším využíváním spektra 
prostřednictvím obecných oprávnění tam, 
kde je to možné.

Or. en

Odůvodnění

Přezkoumání stávajících práv pro využívání rádiového spektra musí:

- zohlednit obchodní modely některých odvětví průmyslu v oblasti komunikací, například 
provozovatelů družic; a

- podporovat investice a inovace v těchto odvětvích ve prospěch evropského průmyslu.

Do projektů a výroby družicových systémů je například investováno několik let. Po vypuštění 
má družice očekávanou životnost 15-20 let. V zájmu zajištění obchodní jistoty, investic a 
inovace je zásadní, aby existovalo legitimní očekávání, že bude obnoveno povolení na toto 
období.

Pozměňovací návrh 196
Robert Goebbels

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 57 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57a) Činnosti provozované podle této 
směrnice by měly uznávat práci 
mezinárodních a regionálních organizací 
související se správou rádiového spektra, 
např. Mezinárodní telekomunikační unie 
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(ITU) a Evropské konference správ pošt 
a telekomunikací (CEPT), čímž bude 
zajištěna účinná správa a harmonizace 
používání spektra v celém Společenství. 
Při provádění této směrnice by členské 
státy a Komise měly uznat obsah 
mezinárodních dohod, které členské státy 
uzavřely v souladu s Radiokomunikačním 
řádem ITU.

Or. en

Odůvodnění

Proto nelze ignorovat význam ITU při vytváření mezinárodně závazných předpisů pro účinné 
používání spektra a oběžné dráhy vycházejících z účinného, účelného a hospodárného 
využívání. K zajištění účinného užívání spektra je nezbytné, aby operátoři dodržovali postupy 
archivace a koordinace stanovené ITU a aby se na ně mohli spolehnout ve snaze zajistit 
úspěšnou koordinaci a zavedení systému.

Pozměňovací návrh 197
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 58 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58a) Komise by měla sledovat vývoj 
hospodářské soutěže v oblasti 
infrastruktury v odvětví elektronických 
komunikací ve spolupráci s BERT. 
Přezkoumání předběžné odvětvové 
regulace by měla provést Komise v lednu 
2014 s cílem posoudit postup rušení této 
regulace společně k koncepcí zachování 
této regulace v členských státech a na 
trzích na nižší než vnitrostátní úrovni, kde 
hospodářská soutěž v oblasti 
infrastruktury ještě nebude proveditelná.

Or. en
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Pozměňovací návrh 198
Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Opatření nutná k provádění rámcové, 
přístupové a autorizační směrnice by měla 
být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 
1999/468/ES ze dne 28. června 1999 
o postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi.

(59) Opatření nutná k provádění rámcové, 
přístupové a autorizační směrnice by měla 
být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 
1999/468/ES ze dne 28. června 1999 
o postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi. Opatření, 
která mají negativní dopad na cíle 
kulturní a mediální politiky stanovené 
členskými státy by neměla Evropská 
komise přijímat v podobě prováděcích 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované bezpečnostní opatření je nezbytné s ohledem na rozšířené prováděcí pravomoci 
svěřené Evropské komisi.

Pozměňovací návrh 199
Mary Honeyball

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Opatření nutná k provádění rámcové, 
přístupové a autorizační směrnice by měla 
být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 
1999/468/ES ze dne 28. června 1999 
o postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi.

(59) Opatření nutná k provádění rámcové, 
přístupové a autorizační směrnice by měla 
být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 
1999/468/ES ze dne 28. června 1999 
o postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi. Opatření, 
která mají negativní dopad na cíle 
kulturní a mediální politiky stanovené 
členskými státy by neměla Evropská 
komise přijímat v podobě prováděcích 
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opatření.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 200
Angelika Niebler

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 

vypouští se
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rozhodnutí,

Or. de

Odůvodnění

Pravomoc navrhovaná Komisí k přijímání pokynů „regulativním postupem 
s kontrolou“ výrazně omezuje oprávnění Parlamentu a je ji proto třeba odmítnout.

Pozměňovací návrh 201
Rebecca Harms

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 

(60) Komisi by měla být zejména udělena 
pravomoc přijímat prováděcí předpisy 
týkající se oznámení podle článku 7 
rámcové směrnice, harmonizace v oblasti 
číslování a rovněž ve věcech spojených 
s bezpečností sítí a služeb, označení 
nadnárodních trhů, provádění norem 
a harmonizovaného uplatňování ustanovení 
předpisového rámce. 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. Vzhledem k tomu, že použití 
regulativního postupu s kontrolou by 
v rámci obvyklých lhůt mohlo v určitých 
výjimečných situacích bránit včasnému 
přijetí prováděcích opatření, měly by 
Evropský parlament, Rada a Komise 
urychleně jednat ve snaze zajistit včasné 
přijetí těchto opatření,



AM\725135CS.doc 105/106 PE407.629v01-00
Externí překlad

CS

rozhodnutí, 

Or. en

Odůvodnění

Harmonizační opatření, která vkládají nové podstatné návrhy do předpisového rámce, musí 
mít formu legislativního návrhu. Pouze jiné než podstatné prvky mohou podléhat postupu 
projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 202
Patrizia Toia

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, 

(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. Komisi by 
rovněž měla být v rámci autorizační 
směrnice svěřena pravomoc harmonizovat 
regulační ošetření celoevropských služeb, 
jako jsou globální telekomunikační 
služby.



PE407.629v01-00 106/106 AM\725135CS.doc
Externí překlad

CS

stanovený čl. 5a odst. 6 uvedeného 
rozhodnutí, 

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění 60 uvádí pravomoce, které je potřeba svěřit Komisi. Mezi nimi je uvedena i 
pravomoc harmonizovat vymáhání ustanovení předpisového rámce. Celoevropské služby by 
měly být prvním uchazečem o harmonizované uplatňování těchto ustanovení. Globální 
telekomunikační služby (GTS) spojující kanceláře nadnárodních společností v různých 
evropských zemích a často na různých světadílech, jsou ukázkovým příkladem celoevropských 
služeb, pro něž by Komise měla harmonizovat vnitrostátní regulační opatření.
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