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Pozměňovací návrh 203
Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Tato směrnice vytváří harmonizovaný 
rámec pro regulaci sítí a služeb 
elektronických komunikací, přiřazených 
zařízení a doplňkových služeb a určitých 
aspektů koncových zařízení, jež usnadní 
přístup a povzbudí využívání 
elektronických komunikací ze strany 
znevýhodněných uživatelů. Stanoví úkoly 
vnitrostátních regulačních orgánů a zavádí 
soubor postupů s cílem zajistit 
harmonizované uplatňování předpisového 
rámce v celém Společenství.

Or. it

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží vyjasnit různá hlediska koncových zařízení, která mohou 
zajistit dostupnost všech telekomunikačních služeb.

Pozměňovací návrh 204
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice vytváří harmonizovaný 
rámec pro regulaci sítí a služeb 
elektronických komunikací, přiřazených 

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

zařízení a doplňkových služeb a určitých 
aspektů koncových zařízení, včetně 
dostupnosti koncových zařízení pro osoby 
s postižením. Stanoví úkoly vnitrostátních 
regulačních orgánů a zavádí soubor 
postupů s cílem zajistit harmonizované 
uplatňování předpisového rámce v celém 
Společenství.

Or. ro

Odůvodnění

Je nezbytné, aby koncová zařízení byla dostupná pro osoby s postižením, což umožní těmto 
osobám využívat služeb informační společnosti.

Pozměňovací návrh 205
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 206
Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V článku 1 se vkládá odstavec, který 
zní:
1a. Harmonizovaný regulační rámec musí 
posilovat ochranu spotřebitele v odvětví 
elektronických komunikací, zaručovat 
přesné a úplné informace v každé formě a 
všemi prostředky společně 
s transparentností v oblasti služeb a 
kvalitou služeb.
Musí rovněž uznávat úlohu sdružení 
spotřebitelů při konzultování veřejnosti a 
zajišťovat, aby odpovědné orgány a 
jednotlivci měli k dispozici potřebné 
zdroje, které jim umožní předcházet 
potenciální manipulaci a účinně 
zasáhnout proti jakémukoli podvodu, 
který se vyskytne v oblasti služeb 
elektronických komunikací.

Or. it

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží vyzdvihnout potřebu ochrany spotřebitele.

Pozměňovací návrh 207
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -2 (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–2. Čl. 2 písm. a) se nahrazuje tímto:
„a) „sítí elektronických komunikací“ 
rozumí přenosové systémy, a popřípadě i 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné 
prostředky či neaktivní síťové prvky, které
umožňují přenos signálů po okruzích 
rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně 
družicových sítí, pevných (okruhově nebo 
paketově komutovaných, včetně 
Internetu) a mobilních pozemních sítí, sítí 
pro rozvod elektrické energie v rozsahu, 
v jakém jsou používány pro přenos 
signálů, sítí pro rozhlasové a televizní 
vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu 
na typ přenášené informace;“

Or. xm

Odůvodnění

Vyjasnění definice, neboť se dotýká více sítí elektronických komunikací než veřejných 
komunikačních sítí.

Pozměňovací návrh 208
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „nadnárodními trhy” rozumějí trhy, 
které pokrývají Společenství nebo jeho 
podstatnou část a jsou umístěny ve více 
než jednom členském státě;

b) „nadnárodními trhy“ rozumějí trhy 
určené v souladu s čl. 15 odst. 4, které 
pokrývají Společenství nebo jeho 
podstatnou část;

Or. es
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Odůvodnění

Odkaz na čl. 15 odst. 4 by měl být zachován, protože stanoví, jak by měly být určovány 
nadnárodní trhy.

Pozměňovací návrh 209
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „veřejnou komunikační sítí“ rozumí síť 
elektronických komunikací, která slouží 
zcela nebo převážně k poskytování veřejně 
přístupných služeb elektronických 
komunikací a která podporuje přenos 
informací mezi koncovými body sítě, 
včetně neaktivních síťových prvků;

d) „veřejnou komunikační sítí“ rozumí síť 
elektronických komunikací, která slouží 
zcela nebo převážně k poskytování veřejně 
přístupných služeb elektronických 
komunikací a která podporuje přenos 
informací mezi koncovými body sítě;

Or. es

Odůvodnění

V zájmu soudržnosti, neboť neaktivní síťové prvky jsou zahrnuty do definice sítí 
elektronických komunikací (čl. 2 písm. a)).

Pozměňovací návrh 210
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „přiřazenými zařízeními“ rozumějí 
zařízení přiřazená k síti a/nebo službě 
elektronických komunikací, která umožňují 

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

prostřednictvím této sítě a/nebo služby 
nebo jsou toho schopna a zahrnují systémy 
převodu čísel nebo adres, systémy 
podmíněného přístupu, elektronické 
programové průvodce a fyzickou 
infrastrukturu, jako jsou kabelovody, 
včetně rozvodů ostatních veřejných a 
soukromých infrastruktur, jako jsou 
rozvody vody, kanalizace, zemního plynu 
a elektřiny, stožáry, rozvodné skříně a 
budovy;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu podpory nové infrastruktury by přístup ke kabelovodům neměl být uměle omezován 
na kabelovody telekomunikačních operátorů, ale měl by zahrnovat všechny dostupné rozvody. 
Čím více rozvodů bude k dispozici, tím lepší budou šance na udržitelnou hospodářskou soutěž 
v důsledku rozvoje sítí třetích stran. Služby nové generace nebudou využívat stávající měděné 
vedení; bude se vytvářet zcela nová infrastruktura, pro kterou budou fyzické kabelovody, jimiž 
budou nová spojení vedena, představovat překážku. 

Pozměňovací návrh 211
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je rozšířit definici tak, aby zahrnovala další příklady 
přiřazených zařízení. 

Formulace by rovněž měla být v souladu s čl. 12 písm. i) návrhu směrnice o přístupu k sítím 
elektronických komunikací a přiřazených zařízení z roku 2007.

Pozměňovací návrh 212
Stefano Zappalà

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Fakturační služby a služby výběru a přístup k databázi účastníků jsou nezbytná zařízení, která 
musí telekomunikační operátor kontrolující přístup ke konečnému uživateli poskytnout 



PE407.630v01-00 10/101 AM\725136CS.doc
Externí překlad

CS

poskytovatelům informačních služeb o účastnických číslech, a umožnit jim tak poskytování 
informačních služeb o účastnických číslech v souladu se směrnicí o hospodářské soutěži 
(článek 5). Přístup k databázi účastníků se konkrétně řeší v čl. 25 odst. 2 směrnice o 
univerzální službě.

Pozměňovací návrh 213
Gabriele Albertini

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Fakturační služby a služby výběru a přístup k databázi účastníků jsou nezbytná zařízení, která 
musí telekomunikační operátor kontrolující přístup ke konečnému uživateli poskytnout 
poskytovatelům informačních služeb o účastnických číslech, a umožnit jim tak poskytování 
informačních služeb o účastnických číslech v souladu se směrnicí o hospodářské soutěži 
(článek 5). Přístup k databázi účastníků se konkrétně řeší v čl. 25 odst. 2 směrnice o 
univerzální službě.
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Pozměňovací návrh 214
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Fakturační služby a služby výběru a přístup k databázi účastníků jsou nezbytná zařízení, která 
musí telekomunikační operátor kontrolující přístup ke konečnému uživateli poskytnout 
poskytovatelům informačních služeb o účastnických číslech, a umožnit jim tak poskytování 
informačních služeb o účastnických číslech v souladu se směrnicí o hospodářské soutěži 
(článek 5). Přístup k databázi účastníků se konkrétně řeší v čl. 25 odst. 2 směrnice o 
univerzální službě.

Pozměňovací návrh 215
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

s) „škodlivou interferencí“ rozumí 
interference, která ohrožuje fungování 
radionavigační služby nebo jiných 
bezpečnostních služeb nebo která jinak 
vážně zhoršuje, znemožňuje nebo 
opakovaně přerušuje radiokomunikační 
službu provozovanou v souladu 
s použitelnými právními předpisy 
Společenství nebo vnitrostátními právními 
předpisy.

s) „škodlivou interferencí“ rozumí 
interference, která ohrožuje fungování 
radionavigační služby nebo jiných 
bezpečnostních služeb a technicky 
znemožňuje společné užívání frekvencí
nebo která může jinak vážně zhoršit, 
znemožnit nebo opakovaně přerušit
radiokomunikační službu provozovanou 
v souladu s použitelnými právními 
předpisy Společenství nebo mezinárodními 
a vnitrostátními právními předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Členským státům by mělo být umožněno zavést omezení nejen pro existující interferenci, ale i 
v případech, kde je výskyt škodlivé interference pravděpodobný. Vzhledem k vážnému 
charakteru problémů způsobených interferencí mezi jednosměrnými a obousměrnými 
službami (příjem a přenos) je nezbytné poskytnout ochranu proti škodlivé interferenci, která 
bude v souladu s mezinárodně schválenými frekvenčními plány, zejména s ženevským plánem 
ITU (GE-O6). Vnitrostátní právní systémy musí mít prostor pro zajištění společného užívání 
spektra.

Pozměňovací návrh 216
Reino Paasilinna

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. e
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 2 – písm. s

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s) „škodlivou interferencí“ rozumí 
interference, která ohrožuje fungování 
radionavigační služby nebo jiných 
bezpečnostních služeb nebo která jinak 
vážně zhoršuje, znemožňuje nebo 
opakovaně přerušuje radiokomunikační 
službu provozovanou v souladu 
s použitelnými právními předpisy 

s) „škodlivou interferencí“ rozumí 
interference, která ohrožuje fungování 
radionavigační služby nebo jiných 
bezpečnostních služeb nebo která může
jinak vážně zhoršit, znemožnit nebo 
opakovaně přerušit radiokomunikační 
službu provozovanou v souladu 
s použitelnými právními předpisy 
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Společenství nebo vnitrostátními právními 
předpisy.

Společenství nebo vnitrostátními právními 
předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Členským státům by mělo být umožněno zavést omezení nejen pro existující interferenci, ale i 
v případech, kde je výskyt škodlivé interference pravděpodobný. Definice by měla být v tomto 
smyslu pozměněna. 

Pozměňovací návrh 217
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. e
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 2 – písm. s

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s) „škodlivou interferencí“ rozumí 
interference, která ohrožuje fungování 
radionavigační služby nebo jiných 
bezpečnostních služeb nebo která jinak 
vážně zhoršuje, znemožňuje nebo 
opakovaně přerušuje radiokomunikační
službu provozovanou v souladu s 
použitelnými právními předpisy 
Společenství nebo vnitrostátními právními 
předpisy. 

s) „škodlivou interferencí“ rozumí 
interference, která ohrožuje fungování 
služby elektronických komunikací jako 
např. fungování radionavigační služby 
nebo jiných bezpečnostních služeb nebo 
která jinak vážně zhoršuje, znemožňuje 
nebo opakovaně přerušuje službu 
elektronických komunikací provozovanou 
v souladu s použitelnými právními 
předpisy Společenství nebo vnitrostátními 
právními předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Operátoři mobilních sítí musejí podle směrnice o univerzální službě poskytovat vysoce 
kvalitní služby. Škodlivé interference ohrožují služby mobilních operátorů stejně jako všechny 
ostatní služby elektronických komunikací. Správná definice škodlivé interference proto musí 
zahrnovat všechny služby, nikoli pouze individuální služby, které jsou považovány za zvláště 
důležité.
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Pozměňovací návrh 218
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. e
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 2 – písm. s

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s) „škodlivou interferencí“ rozumí 
interference, která ohrožuje fungování 
radionavigační služby nebo jiných 
bezpečnostních služeb nebo která jinak 
vážně zhoršuje, znemožňuje nebo 
opakovaně přerušuje radiokomunikační 
službu provozovanou v souladu s 
použitelnými právními předpisy 
Společenství nebo vnitrostátními právními 
předpisy.

s) „škodlivou interferencí“ rozumí 
interference, která ohrožuje fungování 
radionavigační služby nebo jiných 
bezpečnostních služeb nebo která jinak 
vážně zhoršuje, znemožňuje nebo 
opakovaně přerušuje radiokomunikační 
službu provozovanou v souladu s 
použitelnými právními předpisy 
Společenství, mezinárodními plány využití 
rádiového spektra nebo vnitrostátními 
právními předpisy. 

Or. de

Odůvodnění

Vyjasnění: mezinárodní plány využití rádiového spektra by rovněž měly být dle potřeby brány 
do úvahy.

Pozměňovací návrh 219
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. e
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 2 – písm. s

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s) „škodlivou interferencí“ rozumí 
interference, která ohrožuje fungování 
radionavigační služby nebo jiných 
bezpečnostních služeb nebo která jinak 
vážně zhoršuje, znemožňuje nebo 

s) „škodlivou interferencí“ rozumí 
interference, která ohrožuje fungování 
radionavigační služby nebo jiných 
bezpečnostních služeb nebo která jinak 
vážně zhoršuje, znemožňuje nebo 
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opakovaně přerušuje radiokomunikační 
službu provozovanou v souladu s 
použitelnými právními předpisy 
Společenství nebo vnitrostátními právními 
předpisy.

opakovaně přerušuje radiokomunikační 
službu provozovanou v souladu s 
použitelnými mezinárodními právními 
předpisy, právními předpisy Společenství 
nebo vnitrostátními právními předpisy.

Or. es

Odůvodnění

Definice by měla zohledňovat jak mezinárodní, tak vnitrostátní právní předpisy a právní 
předpisy Společenství.

Pozměňovací návrh 220
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. e
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 2 – písm. s

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s) „škodlivou interferencí“ rozumí 
interference, která ohrožuje fungování 
radionavigační služby nebo jiných 
bezpečnostních služeb nebo která jinak 
vážně zhoršuje, znemožňuje nebo 
opakovaně přerušuje radiokomunikační 
službu provozovanou v souladu 
s použitelnými právními předpisy 
Společenství nebo vnitrostátními právními 
předpisy.

s) „škodlivou interferencí“ rozumí 
interference, která ohrožuje fungování 
radionavigační služby nebo jiných 
bezpečnostních služeb nebo která jinak 
vážně zhoršuje, znemožňuje nebo 
opakovaně přerušuje radiokomunikační 
službu provozovanou v souladu 
s použitelnými mezinárodními právními 
předpisy, právními předpisy Společenství 
nebo vnitrostátními právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. e
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 2 – písm. s



PE407.630v01-00 16/101 AM\725136CS.doc
Externí překlad

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s) „škodlivou interferencí“ rozumí 
interference, která ohrožuje fungování 
radionavigační služby nebo jiných 
bezpečnostních služeb nebo která jinak 
vážně zhoršuje, znemožňuje nebo 
opakovaně přerušuje radiokomunikační 
službu provozovanou v souladu 
s použitelnými právními předpisy 
Společenství nebo vnitrostátními právními 
předpisy.

s) „škodlivou interferencí“ rozumí 
interference, která ohrožuje fungování 
radionavigační služby nebo jiných 
bezpečnostních služeb nebo která jinak 
vážně zhoršuje, znemožňuje nebo 
opakovaně přerušuje radiokomunikační 
službu provozovanou v souladu 
s použitelnými mezinárodními právními 
předpisy, právními předpisy Společenství 
nebo vnitrostátními právními předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly být schopny zajistit omezení, bude-li to potřebné pro zabránění 
interferenci, která byla zjištěna, nebo omezení v situaci, kdy je pravděpodobné, že k němu 
dojde.

Je nezbytné zohlednit předpisy a nařízení ITU. Některé služby, jako např. satelitní služby, 
mohou mít licenci udělenou některou vnitrostátní správou ITU mimo EU, i když jsou služby 
poskytovány a využívány v rámci EU.

Pozměňovací návrh 222
Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. e a (nové)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 2 – písm. s a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) V článku 2 se doplňuje písmeno, které 
zní:
„sa) „veřejně dostupnou“ rozumí 
přístupnou široké veřejnosti po přijetí 
obchodních podmínek.“

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží vyjasnit pojem, který se ve směrnicích často používá, ve 
vnitrostátní právní úpravě však bývá vykládán nejednotně, což způsobuje značné rozdíly 
v právech, povinnostech a administrativní zátěži pro poskytovatele telekomunikačních služeb.

Pozměňovací návrh 223
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. e a (nové)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 2 – písm. s a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) V článku 2 se doplňuje písmeno, které 
zní:
„sa) „veřejně dostupnou“ rozumí 
přístupnou široké veřejnosti po přijetí 
obchodních podmínek.“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží vyjasnit pojem, který se ve směrnicích často používá, ve 
vnitrostátní právní úpravě však bývá vykládán nejednotně, což způsobuje značné rozdíly 
v právech, povinnostech a administrativní zátěži pro poskytovatele telekomunikačních služeb.

Pozměňovací návrh 224
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány vykonávaly své 
pravomoci nezávisle, nestranně a 

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

průhledně. Vnitrostátní regulační orgány 
odpovědné za regulaci trhu ex-ante 
nevyžadují ani nepřijímají pokyny od 
jiného orgánu v souvislosti s každodenním 
plněním úkolů, které jim byly přiděleny 
podle vnitrostátních právních předpisů 
provádějících právo Společenství. 
Pravomoc zrušit nebo zvrátit rozhodnutí 
vnitrostátních regulačních orgánů mají 
pouze odvolací orgány zřízené v souladu 
s článkem 4 nebo vnitrostátní soudy. 

Or. es

Odůvodnění

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de  consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración, etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Pozměňovací návrh 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány vykonávaly své 
pravomoci nezávisle, nestranně a 
průhledně. Vnitrostátní regulační orgány 
nevyžadují ani nepřijímají pokyny od 
jiného orgánu v souvislosti s 
každodenním plněním úkolů, které jim 
byly přiděleny podle vnitrostátních 
právních předpisů provádějících právo 
Společenství. Pravomoc zrušit nebo 

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

rozhodnutí vnitrostátních regulačních 
orgánů mají pouze odvolací orgány zřízené 
v souladu s článkem 4 nebo vnitrostátní 
soudy.

Or. en

Odůvodnění

Pomalá práce vnitrostátních regulačních orgánů, např. při revizi trhu, může na daném trhu 
zdržovat hospodářskou soutěž a inovace.

Pozměňovací návrh 226
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby ředitel 
vnitrostátního regulačního orgánu a 
jeho/její zástupce mohli být propuštěni, jen 
když už nesplňují podmínky požadované 
pro výkon jejich povinností předem 
stanovených vnitrostátními právními 
předpisy nebo když se dopustí vážného 
pochybení. Rozhodnutí o propuštění 
ředitele vnitrostátního regulačního orgánu 
obsahuje důvody propuštění a zveřejňuje se 
v době propuštění.

Členové řídících rad vnitrostátních 
regulačních orgánů budou jmenováni na 
pětileté funkční období, které může být 
obnoveno. Členské státy zajistí, aby 
členové řídících rad vnitrostátních 
regulačních orgánů mohli být propuštěni, 
jen když už nesplňují podmínky 
požadované pro výkon jejich povinností 
předem stanovených vnitrostátními 
právními předpisy nebo když se dopustí 
vážného pochybení. Rozhodnutí o 
propuštění člena řídící rady vnitrostátního 
regulačního orgánu obsahuje důvody 
propuštění a zveřejňuje se v době 
propuštění.

Or. ro
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Odůvodnění

Tato ustanovení jsou nezbytná k zajištění stability a nezávislosti regulačního orgánu.

Pozměňovací návrh 227
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby ředitel 
vnitrostátního regulačního orgánu a 
jeho/její zástupce mohli být propuštěni, jen 
když už nesplňují podmínky požadované 
pro výkon jejich povinností předem 
stanovených vnitrostátními právními 
předpisy nebo když se dopustí vážného 
pochybení. Rozhodnutí o propuštění 
ředitele vnitrostátního regulačního orgánu 
obsahuje důvody propuštění a zveřejňuje se 
v době propuštění.

Členské státy zajistí, aby ředitel 
vnitrostátního regulačního orgánu, jak je 
uvedeno výše, a jeho/její zástupce mohli 
být propuštěni, jen když už nesplňují 
podmínky požadované pro výkon jejich 
povinností předem stanovených 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
když se dopustí vážného pochybení. 
Rozhodnutí o propuštění ředitele 
vnitrostátního regulačního orgánu obsahuje 
důvody propuštění a zveřejňuje se v době 
propuštění.

Or. es

Odůvodnění

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de  consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración ,etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.
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Pozměňovací návrh 228
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V čl. 3 odst. 3 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„3a. Vnitrostátní regulační orgány budou 
od poskytovatelů služeb elektronických 
komunikací a/nebo sítí vyžadovat pouze 
takové informace a dokumenty, které jsou 
nezbytné z hlediska plnění jejich 
povinností, které jim svěřily členské 
státy.“ 

Or. de

Odůvodnění

Vytvoření nezávislých a nestranných vnitrostátních regulačních orgánů, které budou své 
činnosti vykonávat v souladu se zásadou transparentnosti, je vítáno, stejně jako rozšíření 
práva na odvolání. Povinnost poskytovat v této souvislosti dokumenty a informace by se měla 
zachovat v přiměřených mezích už jen z toho důvodu, aby se poskytování a příprava těchto 
materiálů nestala novým úkolem vnitrostátních regulačních orgánů, který by spotřebovával 
značné zdroje.

Pozměňovací návrh 229
Erika Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V článku 3 se doplňuje odstavec, který 
zní:
„3a. Členské státy zajistí, aby odpovědné 
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vnitrostátní regulační orgány podpořily 
cíle Úřadu evropských regulačních 
orgánů v oblasti telekomunikací (BERT) 
při prosazování lepší koordinace a větší 
soudržnosti v oblasti regulace.  
Členské státy zajistí, že vnitrostátní 
regulační orgány budou mít dostatek 
finančních i lidských zdrojů k výkonu 
svěřených úkolů a umožní jim aktivně se 
podílet na práci BERT a přispívat k ní.
Vnitrostátní regulační orgány musejí mít 
oddělené roční rozpočty a tyto rozpočty 
musejí být zveřejňovány.“

Or. en

Odůvodnění

Doplnění odstavce 3a zajišťuje, že členské státy zajistí zřízení Úřadu evropských regulačních 
orgánů v oblasti telekomunikací (BERT), složeného ze všech vnitrostátních regulačních 
orgánů. BERT bude tvořen jako sdružení vnitrostátních regulačních orgánů, které nebude mít 
nezávislou právní subjektivitu, což především znamená, že tento orgán nebude součástí přímé 
ani nepřímé správy Společenství. Tím se zabrání rozporům s judikaturou v případě MERONI.

Pozměňovací návrh 230
Erika Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. V článku 3 se doplňuje odstavec, který 
zní:
„3b. členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány při přijímání rozhodnutí 
ohledně svých domácích trhů braly co 
největší ohled na společná stanoviska, 
která vydává BERT.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 231
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 3a
V souladu s pravidly stanovenými 
v nařízení č. [.../.../ES]1 členské státy 
společně ustaví síť vnitrostátních 
regulačních orgánů. 
1 Nařízení, kterým se pro evropský trh 
elektronických komunikací zřizuje síť 
vnitrostátních regulačních orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Evropský úřad pro trh elektronických komunikací by měl být nahrazen sítí vnitrostátních 
regulačních orgánů. Evropský úřad pro trh elektronických komunikací zavádí složité 
byrokratické postupy, odporuje zásadě subsidiarity a dlouhodobému cíli nahradit regulaci ex 
ante právními předpisy upravujícími hospodářskou soutěž a kromě toho není dostatečně 
nezávislý.

Pozměňovací návrh 232
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby na 
vnitrostátní úrovni existovaly účinné 
mechanismy, v jejichž rámci má každý 

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

podnik zajišťující sítě a/nebo poskytující 
služby elektronických komunikací, který je 
dotčen rozhodnutím vnitrostátního 
regulačního orgánu, právo podat opravný 
prostředek proti rozhodnutí k subjektu 
rozhodujícímu o opravném prostředku, 
který je nezávislý na zúčastněných 
stranách. Tento subjekt, kterým může být 
soud, musí mít příslušné odborné znalosti 
potřebné pro výkon svých funkcí. Členské 
státy zajistí, aby skutková podstata případu 
byla řádně posouzena a aby existoval 
účinný mechanismus pro opravné 
prostředky. Členské státy by měly vymezit 
lhůtu pro posouzení těchto odvolání.

Or. en

Odůvodnění

V současné době může odvolací řízení trvat i několik let, a poté již bývá na řešení původního 
problému příliš pozdě.

Pozměňovací návrh 233
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do rozhodnutí o jakémkoli opravném 
prostředku zůstává v platnosti rozhodnutí 
vnitrostátního regulačního orgánu, pokud 
nejsou povolena dočasná opatření. Dočasná 
opatření mohou být povolena z důvodu 
naléhavé potřeby zrušit účinnost 
rozhodností s cílem předejít vážnému a 
nenapravitelnému poškození strany, která o 
tato opatření požádala, a kdy to vyžaduje 
vyváženost zájmů.

Do rozhodnutí o jakémkoli opravném 
prostředku zůstává v platnosti rozhodnutí 
vnitrostátního regulačního orgánu, pokud 
nejsou povolena dočasná opatření. Dočasná 
opatření mohou být povolena v souladu s 
příslušnou vnitrostátní právní úpravou z 
důvodu naléhavé potřeby zrušit účinnost 
rozhodností s cílem předejít vážnému a 
nenapravitelnému poškození strany, která o 
tato opatření požádala, a kdy to vyžaduje 
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vyváženost zájmů.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba zohlednit různé procedurální právo v členských státech.

Pozměňovací návrh 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do rozhodnutí o jakémkoli opravném 
prostředku zůstává v platnosti rozhodnutí 
vnitrostátního regulačního orgánu, pokud 
nejsou povolena dočasná opatření. 
Dočasná opatření mohou být povolena z 
důvodu naléhavé potřeby zrušit účinnost 
rozhodností s cílem předejít vážnému a 
nenapravitelnému poškození strany, která 
o tato opatření požádala, a kdy to 
vyžaduje vyváženost zájmů.

Do rozhodnutí o jakémkoli opravném 
prostředku zůstává v platnosti rozhodnutí 
vnitrostátního regulačního orgánu, pokud 
nejsou povolena dočasná opatření. Dočasná 
opatření mohou být povolena pouze z 
důvodu naléhavé potřeby zrušit účinnost 
rozhodností s cílem předejít vážnému a 
nenapravitelnému poškození strany, která o 
tato opatření požádala, a kdy to vyžaduje 
vyváženost zájmů.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že dočasná opatření nesmí být povolena z jiných důvodů.
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Pozměňovací návrh 235
Catherine Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 – písm. a a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) vkládá se odstavec, který zní:
„2a. Než přijmou odvolací orgány v rámci 
projednávání odvolacího řízení 
rozhodnutí, musí mít možnost vyžádat si 
stanovisko BERT.“

Or. en

Odůvodnění

Odvolací orgány by také měly být oprávněny konzultovat BERT, pokud má projednávaná věc 
dopad na vnitřní trh. Tento mechanismus usnadní postupnou harmonizaci při uplatňování 
rámce a zlepší soudržnost trhu elektronických komunikací.

Pozměňovací návrh 236
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy shromáždí informace o 
předmětu odvolání, počtu žádostí o 
odvolání, délce trvání odvolacího řízení, 
počtu rozhodnutí o povolení dočasných 
opatření přijatých v souladu s odstavcem 1 
a důvodech těchto rozhodnutí. Členské 
státy tyto informace každoročně poskytnou 
Komisi a Evropskému úřadu pro trh 
elektronických komunikací (dále jen 
„úřad“).

3. Členské státy shromáždí informace o 
počtu žádostí o odvolání, délce trvání 
odvolacího řízení, počtu rozhodnutí o 
povolení dočasných opatření. Členské státy 
tyto informace každoročně poskytnou 
Komisi na základě odůvodněné žádosti.
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Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je předejít nárůstu administrativní zátěže a zbytečným 
nákladům.

Pozměňovací návrh 237
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy shromáždí informace o 
předmětu odvolání, počtu žádostí o 
odvolání, délce trvání odvolacího řízení, 
počtu rozhodnutí o povolení dočasných 
opatření přijatých v souladu s odstavcem 1 
a důvodech těchto rozhodnutí. Členské 
státy tyto informace každoročně poskytnou 
Komisi a Evropskému úřadu pro trh 
elektronických komunikací (dále jen 
„úřad“).

3. Členské státy shromáždí informace o 
předmětu odvolání, počtu žádostí o 
odvolání, délce trvání odvolacího řízení, 
počtu rozhodnutí o povolení dočasných 
opatření přijatých v souladu s odstavcem 1 
a důvodech těchto rozhodnutí. Členské 
státy tyto informace každoročně poskytnou 
BERT.

Or. de

Odůvodnění

Vytvoření nezávislých a nestranných vnitrostátních regulačních orgánů, které budou své 
činnosti vykonávat v souladu se zásadou transparentnosti, je vítáno, stejně jako rozšíření 
práva na odvolání. Povinnost poskytovat v této souvislosti dokumenty a informace by se měla 
zachovat v přiměřených mezích už jen z toho důvodu, aby se poskytování a příprava těchto 
materiálů nestala novým úkolem vnitrostátních regulačních orgánů, který by spotřebovával 
značné zdroje.
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Pozměňovací návrh 238
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy shromáždí informace o 
předmětu odvolání, počtu žádostí o 
odvolání, délce trvání odvolacího řízení, 
počtu rozhodnutí o povolení dočasných 
opatření přijatých v souladu s odstavcem 1 
a důvodech těchto rozhodnutí. Členské 
státy tyto informace každoročně poskytnou 
Komisi a Evropskému úřadu pro trh 
elektronických komunikací (dále jen 
„úřad“).

3. Členské státy shromáždí informace o 
předmětu odvolání, počtu žádostí o 
odvolání, délce trvání odvolacího řízení, 
počtu rozhodnutí o povolení dočasných 
opatření přijatých v souladu s odstavcem 1 
a důvodech těchto rozhodnutí. Členské 
státy tyto informace každoročně poskytnou 
Komisi a síti vnitrostátních regulačních 
orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Evropský úřad pro trh elektronických komunikací by měl být nahrazen sítí vnitrostátních 
regulačních orgánů. Evropský úřad pro trh elektronických komunikací zavádí složité 
byrokratické postupy, odporuje zásadě subsidiarity a dlouhodobému cíli nahradit regulaci ex 
ante právními předpisy upravujícími hospodářskou soutěž a kromě toho není dostatečně 
nezávislý.

Pozměňovací návrh 239
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podniky 
zajišťující sítě a poskytující služby 
elektronických komunikací poskytovaly 
veškeré informace, včetně finančních 

1. Členské státy zajistí, aby podniky 
zajišťující sítě a poskytující služby 
elektronických komunikací poskytovaly 
veškeré informace, včetně finančních 
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informací, nezbytné k tomu, aby 
vnitrostátní regulační orgány zajistily 
shodu s ustanoveními této směrnice nebo 
zvláštních směrnic, nebo s rozhodnutím 
učiněným podle této směrnice, nebo podle 
zvláštních směrnic. Od těchto podniků se 
bude rovněž požadovat, aby poskytly 
informace týkající se budoucího rozvoje 
sítí nebo služeb, které by mohly mít dopad 
na velkoobchodní služby dostupné 
konkurenci. Tyto podniky musí takové 
informace poskytovat neprodleně na 
žádost, v časových lhůtách a s takovou 
úrovní podrobnosti údajů, které požaduje 
vnitrostátní regulační orgán. Informace 
požadované vnitrostátním regulačním 
orgánem musí být přiměřené plnění daného 
úkolu. Vnitrostátní regulační orgán uvede 
důvody, které jeho žádost o informace 
opravňují.

informací, nezbytné k tomu, aby 
vnitrostátní regulační orgány zajistily 
shodu s ustanoveními této směrnice nebo 
zvláštních směrnic, nebo s rozhodnutím 
učiněným podle této směrnice, nebo podle 
zvláštních směrnic. Tyto podniky musí 
takové informace poskytovat neprodleně 
na žádost, v časových lhůtách a s takovou 
úrovní podrobnosti údajů, které požaduje 
vnitrostátní regulační orgán. Informace 
požadované vnitrostátním regulačním 
orgánem musí být přiměřené plnění daného 
úkolu. Vnitrostátní regulační orgán uvede 
důvody, které jeho žádost o informace 
opravňují, a bude dodržovat vnitrostátní 
právní předpisy a právní předpisy 
Společenství o obchodním tajemství.

Or. en

Odůvodnění

Podávání informací týkajících se budoucího rozvoje sítí nebo služeb zvyšuje nejistotu a 
vývojová rizika. Je proto nezbytné zajistit, aby požadavky vnitrostátních regulačních orgánů 
na informace byly v souladu s vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy 
Společenství o obchodním tajemství.

Pozměňovací návrh 240
Reino Paasilinna

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podniky 
zajišťující sítě a poskytující služby 
elektronických komunikací poskytovaly 
veškeré informace, včetně finančních 
informací, nezbytné k tomu, aby 

1. Členské státy zajistí, aby podniky 
zajišťující sítě a poskytující služby 
elektronických komunikací poskytovaly 
veškeré informace, včetně finančních 
informací, nezbytné k tomu, aby 
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vnitrostátní regulační orgány zajistily 
shodu s ustanoveními této směrnice nebo 
zvláštních směrnic, nebo s rozhodnutím 
učiněným podle této směrnice, nebo podle 
zvláštních směrnic. Od těchto podniků se 
bude rovněž požadovat, aby poskytly 
informace týkající se budoucího rozvoje 
sítí nebo služeb, které by mohly mít dopad 
na velkoobchodní služby dostupné 
konkurenci. Tyto podniky musí takové 
informace poskytovat neprodleně na 
žádost, v časových lhůtách a s takovou 
úrovní podrobnosti údajů, které požaduje 
vnitrostátní regulační orgán. Informace 
požadované vnitrostátním regulačním 
orgánem musí být přiměřené plnění daného 
úkolu. Vnitrostátní regulační orgán uvede 
důvody, které jeho žádost o informace 
opravňují.

vnitrostátní regulační orgány zajistily 
shodu s ustanoveními této směrnice nebo 
zvláštních směrnic, nebo s rozhodnutím 
učiněným podle této směrnice, nebo podle 
zvláštních směrnic. Tyto podniky musí 
takové informace poskytovat neprodleně 
na žádost, v časových lhůtách a s takovou 
úrovní podrobnosti údajů, které požaduje 
vnitrostátní regulační orgán. Informace 
požadované vnitrostátním regulačním 
orgánem musí být přiměřené plnění daného 
úkolu. Vnitrostátní regulační orgán uvede 
důvody, které jeho žádost o informace 
opravňují.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované doplnění týkající se informací o budoucím rozvoji sítí nebo služeb by bylo 
problematické, protože tento druh informací by velmi pravděpodobně obsahoval důvěrné 
informace. Omezení takového požadavku by mělo být velmi vysoké. V tomto případě není 
jasný účel a přínos takovýchto informací, jejichž předložení orgánům se od provozovatelů 
požaduje. 

Pozměňovací návrh 241
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podniky 
zajišťující sítě a poskytující služby 
elektronických komunikací poskytovaly 
veškeré informace, včetně finančních 
informací, nezbytné k tomu, aby 

1. Členské státy zajistí, aby podniky 
zajišťující sítě a poskytující služby 
elektronických komunikací poskytovaly 
veškeré informace, včetně finančních 
informací, nezbytné k tomu, aby 
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vnitrostátní regulační orgány zajistily 
shodu s ustanoveními této směrnice nebo 
zvláštních směrnic, nebo s rozhodnutím 
učiněným podle této směrnice, nebo podle 
zvláštních směrnic. Od těchto podniků se 
bude rovněž požadovat, aby poskytly 
informace týkající se budoucího rozvoje 
sítí nebo služeb, které by mohly mít dopad 
na velkoobchodní služby dostupné 
konkurenci. Tyto podniky musí takové 
informace poskytovat neprodleně na 
žádost, v časových lhůtách a s takovou 
úrovní podrobnosti údajů, které požaduje 
vnitrostátní regulační orgán. Informace 
požadované vnitrostátním regulačním 
orgánem musí být přiměřené plnění daného 
úkolu. Vnitrostátní regulační orgán uvede 
důvody, které jeho žádost o informace 
opravňují.

vnitrostátní regulační orgány zajistily 
shodu s ustanoveními této směrnice nebo 
zvláštních směrnic, nebo s rozhodnutím 
učiněným podle této směrnice, nebo podle 
zvláštních směrnic. Od těchto podniků se 
může rovněž požadovat, aby poskytly 
informace týkající se budoucího rozvoje 
sítí nebo služeb, pokud již dospěly do fáze 
před realizací a je pravděpodobné, že by 
mohly mít dopad na velkoobchodní služby 
dostupné konkurenci. Tyto podniky musí 
takové informace poskytovat neprodleně 
na žádost, v časových lhůtách a s takovou 
úrovní podrobnosti údajů, které požaduje 
vnitrostátní regulační orgán. Informace 
požadované vnitrostátním regulačním 
orgánem musí být přiměřené plnění daného 
úkolu. Vnitrostátní regulační orgán uvede 
důvody, které jeho žádost o informace 
opravňují.

Or. de

Odůvodnění

Požadavek poskytovat informace týkající se budoucího rozvoje jakoby připisoval dotčeným 
podnikům prorocké schopnosti; je nepřesný, počínaje otázkou, ve které konkrétní fázi rozvoje 
vzniká oznamovací povinnost. V zájmu přiměřenosti pravomoci vnitrostátních regulačních 
orgánů požadovat tyto informace a v zájmu právní jistoty podniků je zde zapotřebí 
omezujícího vyjasnění.

Pozměňovací návrh 242
Dragoş Florin David

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou případů, na které se vztahuje 
čl. 7 odst. 10, článek 20 nebo článek 21, a 
pokud prováděcí předpisy přijaté v souladu 
s článkem 9c nestanoví jinak, zajistí 

S výjimkou případů, na které se vztahuje 
čl. 7 odst. 10, článek 20 nebo článek 21, a 
pokud prováděcí předpisy přijaté v souladu 
s článkem 9c nestanoví jinak, zajistí 
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členské státy, aby v případě, že mají 
vnitrostátní regulační orgány v úmyslu 
přijmout opatření podle této směrnice nebo 
podle zvláštních směrnic mající výrazný 
dopad na relevantní trh nebo že mají v 
úmyslu stanovit omezení v souladu s čl. 9 
odst. 3 a 4, poskytnou zúčastněným 
stranám příležitost předložit k návrhu 
opatření v přiměřené lhůtě připomínky. 

členské státy, aby v případě, že mají 
vnitrostátní regulační orgány v úmyslu 
přijmout opatření podle této směrnice nebo 
podle zvláštních směrnic mající výrazný 
dopad na relevantní trh nebo že mají v 
úmyslu stanovit omezení v souladu s čl. 9 
odst. 3 a 4, poskytnou zúčastněným 
stranám příležitost předložit k návrhu 
opatření v přiměřené lhůtě připomínky, 
přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 4 
týdny.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou případů, na které se vztahuje 
čl. 7 odst. 10, článek 20 nebo článek 21, a 
pokud prováděcí předpisy přijaté v souladu 
s článkem 9c nestanoví jinak, zajistí 
členské státy, aby v případě, že mají 
vnitrostátní regulační orgány v úmyslu 
přijmout opatření podle této směrnice nebo 
podle zvláštních směrnic mající výrazný 
dopad na relevantní trh nebo že mají v 
úmyslu stanovit omezení v souladu s čl. 9 
odst. 3 a 4, poskytnou zúčastněným 
stranám příležitost předložit k návrhu 
opatření v přiměřené lhůtě připomínky.

S výjimkou případů, na které se vztahuje 
čl. 7 odst. 10, článek 20 nebo článek 21, a 
pokud prováděcí předpisy přijaté v souladu 
s článkem 9c nestanoví jinak, zajistí 
členské státy, aby v případě, že mají 
vnitrostátní regulační orgány v úmyslu 
přijmout opatření podle této směrnice nebo 
podle zvláštních směrnic mající výrazný 
dopad na relevantní trh nebo že mají v 
úmyslu stanovit omezení v souladu s čl. 9 
odst. 3 a 4 a pokud mají významný dopad 
na příslušné trhy, poskytnou zúčastněným 
stranám příležitost předložit k návrhu 
opatření v přiměřené lhůtě nejméně 6 
týdnů připomínky. 

Or. es
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Pozměňovací návrh 244
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou případů, na které se vztahuje 
čl. 7 odst. 10, článek 20 nebo článek 21, a 
pokud prováděcí předpisy přijaté v souladu 
s článkem 9c nestanoví jinak, zajistí 
členské státy, aby v případě, že mají 
vnitrostátní regulační orgány v úmyslu 
přijmout opatření podle této směrnice nebo 
podle zvláštních směrnic mající výrazný 
dopad na relevantní trh nebo že mají v 
úmyslu stanovit omezení v souladu s čl. 9 
odst. 3 a 4, poskytnou zúčastněným 
stranám příležitost předložit k návrhu 
opatření v přiměřené lhůtě připomínky.

S výjimkou případů, na které se vztahuje 
čl. 7 odst. 10, článek 20 nebo článek 21, a 
pokud prováděcí předpisy přijaté v souladu 
s článkem 9c nestanoví jinak, zajistí 
členské státy, aby v případě, že mají 
vnitrostátní regulační orgány v úmyslu 
přijmout opatření podle této směrnice nebo 
podle zvláštních směrnic mající výrazný 
dopad na relevantní trh nebo že mají v 
úmyslu stanovit omezení v souladu s čl. 9 
odst. 3 a 4, poskytnou zúčastněným 
stranám příležitost předložit k návrhu 
opatření v přiměřené lhůtě připomínky, 
přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 8 
týdnů.

Or. en

Odůvodnění

V akčním plánu pro lepší regulaci (KOM(2002)0704 v konečném znění: K posílené kultuře 
konzultací a dialogu – základní zásady a minimální normy pro konzultace Komise se 
zúčastněnými stranami, str. 21) Komise stanovila lhůtu 8 týdnů.

Pozměňovací návrh 245
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí dostupnost služeb 
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elektronických komunikací i pro osoby 
s postižením. Komise předloží 
Evropskému parlamentu výroční zprávu o 
úrovni dostupnosti služeb elektronických 
komunikací a zvláštních služeb 
informační společnosti pro osoby 
s postižením.

Or. ro

Odůvodnění

Dostupnost služeb informační společnosti pro osoby s postižením je nezbytná pro jejich 
začlenění do společnosti.

Pozměňovací návrh 246
Erika Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Vnitrostátní regulační orgány přispějí k 
rozvoji vnitřního trhu tím, že vzájemně 
spolupracují v rámci BERT i s Komisí a to 
transparentně s cílem zajistit jednotné 
uplatňování ustanovení této směrnice a 
zvláštních směrnic ve všech členských 
státech. Za tímto účelem přijímají 
vnitrostátní regulační orgány společná 
stanoviska týkající se druhů nástrojů a 
opatření k nápravě nejvhodnějších 
k řešení problémů v oblasti hospodářské 
soutěže na příslušných trzích.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované změny vymezují úlohu BERT v článku 7.
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Pozměňovací návrh 247
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Vnitrostátní regulační orgány přispějí k 
rozvoji vnitřního trhu tím, že spolupracují s 
Komisí a BERT, aby dosáhly cílů 
stanovených v článku 8 a zajistily 
jednotné uplatňování ustanovení této 
směrnice a zvláštních směrnic ve všech 
členských státech. Za tímto účelem 
spolupracují s Komisí a BERT zejména na 
určení typů nástrojů a nápravných 
opatřeních, které nejlépe vyhovují při 
zvládání konkrétních situací na trhu.

Or. es

Odůvodnění

Ustanovení by mělo obsahovat odkaz na obecné cíle směrnice.

Pozměňovací návrh 248
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vnitrostátní regulační orgány přispějí k 
rozvoji vnitřního trhu tím, že spolupracují s 
Komisí a úřadem, aby zajistily jednotné 
uplatňování ustanovení této směrnice a 
zvláštních směrnic ve všech členských 

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

členských státech. Za tímto účelem 
spolupracují v rámci BERT na určení typů 
nástrojů a nápravných opatřeních, které 
nejlépe vyhovují při zvládání konkrétních 
situací na trhu.

Or. de

Pozměňovací návrh 249
Dominique Vlasto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Dříve než vnitrostátní regulační 
orgány přijmou opatření na regulaci
velkoobchodního trhu, mají posoudit 
narušení trhu, která tato opatření mohou 
způsobit na maloobchodní úrovni. 
Zejména návrhy opatření, která ukládají, 
pozměňují nebo ruší některou povinnost 
operátora na velkoobchodním trhu, by 
měly co nejvíce zohledňovat tržní sílu 
všech subjektů na maloobchodní úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány by měly při rozhodování o regulačních opatřeních co nejvíce 
zohledňovat hospodářskou soutěž na maloobchodní úrovni. Směrnice by proto měla jasně 
stanovit, že regulace velkoobchodního trhu má být vždy výsledkem důkladné analýzy 
posouzení narušení trhu na maloobchodní úrovni.
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Pozměňovací návrh 250
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kromě případů, kde prováděcí 
ustanovení přijatá podle článku 7a stanoví 
jinak, a po skončení konzultace uvedené v 
článku 6 vnitrostátní regulační orgán, který 
má v úmyslu přijmout opatření, jež:

3. Kromě případů, kde prováděcí 
ustanovení přijatá podle článku 7a stanoví 
jinak, a po skončení konzultace uvedené v 
článku 6, nebo – pokud tak vnitrostátní 
regulační orgán z mimořádných důvodů 
rozhodne – před jejím skončením, 
vnitrostátní regulační orgán, který má v 
úmyslu přijmout opatření, jež:

Or. es

Odůvodnění

Umožňuje větší pružnost, která by znamenala, že ve výjimečných případech by mohla být 
Komise informována před skončením procesu vnitrostátní konzultace. 

Pozměňovací návrh 251
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kromě případů, kde prováděcí 
ustanovení přijatá podle článku 7a stanoví 
jinak, a po skončení konzultace uvedené v 
článku 6 vnitrostátní regulační orgán, který 
má v úmyslu přijmout opatření, jež:

3. Kromě konzultace uvedené v článku 6 
vnitrostátní regulační orgán, který má v 
úmyslu přijmout opatření, jež:

Or. en
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Pozměňovací návrh 252
Fiona Hall

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kromě případů, kde prováděcí 
ustanovení přijatá podle článku 7a stanoví 
jinak, a po skončení konzultace uvedené v 
článku 6 vnitrostátní regulační orgán, který 
má v úmyslu přijmout opatření, jež:

3. Při konzultaci uvedené v článku 6 
vnitrostátní regulační orgán, který má v 
úmyslu přijmout opatření, jež:

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

zpřístupní Komisi, úřadu a vnitrostátním 
regulačním orgánům v ostatních členských 
státech návrh opatření spolu s 
odůvodněním, z něhož opatření vychází, 
podle čl. 5 odst. 3 a informuje o tom 
Komisi a ostatní vnitrostátní regulační 
orgány. Vnitrostátní regulační orgány a 
Komise mohou předložit připomínky 
dotyčnému vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu pouze do jednoho měsíce. Lhůta 
jednoho měsíce nesmí být prodloužena.

zároveň zpřístupní Komisi, vnitrostátním 
regulačním orgánům v ostatních členských 
státech a BERT návrh opatření spolu s 
odůvodněním, z něhož opatření vychází, 
podle čl. 5 odst. 3 a informuje o tom 
Komisi a ostatní vnitrostátní regulační 
orgány. Vnitrostátní regulační orgány, 
BERT a Komise mohou předložit 
připomínky dotyčnému vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu pouze do jednoho 
měsíce nebo ve lhůtě uvedené v článku 6, 
pokud je tato lhůta delší. Lhůta jednoho 
měsíce nesmí být prodloužena.

Or. en
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Pozměňovací návrh 254
Fiona Hall

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

zpřístupní Komisi, úřadu a vnitrostátním 
regulačním orgánům v ostatních členských 
státech návrh opatření spolu s 
odůvodněním, z něhož opatření vychází, 
podle čl. 5 odst. 3 a informuje o tom 
Komisi a ostatní vnitrostátní regulační 
orgány. Vnitrostátní regulační orgány a 
Komise mohou předložit připomínky 
dotyčnému vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu pouze do jednoho měsíce. Lhůta 
jednoho měsíce nesmí být prodloužena.

zpřístupní Komisi, BERT a vnitrostátním 
regulačním orgánům v ostatních členských 
státech návrh opatření spolu s 
odůvodněním, z něhož opatření vychází, 
podle čl. 5 odst. 3 a informuje o tom 
Komisi a ostatní vnitrostátní regulační 
orgány. Vnitrostátní regulační orgány a 
Komise mohou předložit připomínky 
dotyčnému vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu pouze do jednoho měsíce. Lhůta 
jednoho měsíce nesmí být prodloužena.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Reino Paasilinna

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRAs within the existing structures.

Pozměňovací návrh 256
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Rozšíření tohoto práva veta je zbytečné. Stávající systém je funkční a nepotřebuje další 
centralizovaný rozhodovací proces na úrovni EU.

Pozměňovací návrh 257
Nikolaos Vakalis

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



AM\725136CS.doc 41/101 PE407.630v01-00
Externí překlad

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Rozšíření práva veta Komise je zbytečné a kontraproduktivní. Stávající systém vykazuje 
celkem soudržné výsledky. Ústřední právo veta by zvýšilo riziko, že se bude uplatňovat ke 
všem stejný přístup. Tržní podmínky se však v jednotlivých členských státech výrazně liší, a 
proto konečné regulační rozhodnutí musí být přijímáno jednotlivě na vnitrostátní úrovni na 
základě odborných znalostí vnitrostátních poměrů. Stávající rámec již předpokládá silnou 
účast Komise, která se může vyjadřovat k jednotlivým závazkům (nápravná opatření). 
Vnitrostátní regulační orgány musí brát na tato vyjádření co největší ohled.

Pozměňovací návrh 258
Erika Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Komise by neměla mít právo veta ohledně nápravných opatření. Vnitrostátní regulační 
orgány jsou lépe informované, pokud jde o vnitrostátní trhy, a mají bližší vazbu na jednotlivé 
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subjekty na trhu. Toto veto by narušovalo konkurenci v oblasti regulace mezi vnitrostátními 
regulačními orgány; veto vůči konkrétnímu nápravnému prostředku uloženému jedním 
vnitrostátním regulačním orgánem by velmi ztížilo použití tohoto opravného prostředku 
v jiném členském státě, i kdyby zde byl tento opravný prostředek s ohledem na podmínky 
vnitrostátního trhu a závislosti na cestě [path dependence] vhodný.

Pozměňovací návrh 259
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V rámci dvouměsíčního období 
uvedeného v odstavci 4 může Komise 
přijmout rozhodnutí, kterým požaduje, 
aby dotyčný vnitrostátní regulační orgán 
návrh opatření vzal zpět. Před vydáním 
rozhodnutí Komise v nejvyšší míře 
zohlední stanovisko úřadu předložené v 
souladu s článkem 5 nařízení [……/ES]. 
K tomuto rozhodnutí připojí Komise 
podrobnou a objektivní analýzu, v níž 
předloží důvody pro svůj názor, že by 
návrh opatření neměl být přijat, a připojí 
konkrétní návrhy na změnu návrhu 
opatření.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Komise by neměla mít právo veta ohledně nápravných opatření. Vnitrostátní regulační 
orgány jsou lépe informované, pokud jde o vnitrostátní trhy, a mají bližší vazbu na jednotlivé 
subjekty na trhu. Toto veto by narušovalo konkurenci v oblasti regulace mezi vnitrostátními 
regulačními orgány; veto vůči konkrétnímu nápravnému prostředku uloženému jedním 
vnitrostátním regulačním orgánem by velmi ztížilo použití tohoto opravného prostředku v 
jiném členském státě, i kdyby zde byl tento opravný prostředek s ohledem na podmínky 
vnitrostátního trhu a závislosti na cestě [path dependence] vhodný.
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Pozměňovací návrh 260
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V rámci dvouměsíčního období 
uvedeného v odstavci 4 může Komise 
přijmout rozhodnutí, kterým požaduje, 
aby dotyčný vnitrostátní regulační orgán 
návrh opatření vzal zpět. Před vydáním 
rozhodnutí Komise v nejvyšší míře 
zohlední stanovisko úřadu předložené v 
souladu s článkem 5 nařízení [……/ES]. 
K tomuto rozhodnutí připojí Komise 
podrobnou a objektivní analýzu, v níž 
předloží důvody pro svůj názor, že by 
návrh opatření neměl být přijat, a připojí 
konkrétní návrhy na změnu návrhu 
opatření.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Právo veta Komise v oblasti nápravných opatření by mělo být odmítnuto. Měla by být dána 
přednost postupu společné regulace spočívajícímu v úzké spolupráci mezi Komisí, BERT a 
vnitrostátním regulačním orgánem.

Pozměňovací návrh 261
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V rámci dvouměsíčního období 
uvedeného v odstavci 4 může Komise 

5. V rámci dvouměsíčního období 
uvedeného v odstavci 4 může Komise 
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přijmout rozhodnutí, kterým požaduje, aby 
dotyčný vnitrostátní regulační orgán návrh 
opatření vzal zpět. Před vydáním 
rozhodnutí Komise v nejvyšší míře 
zohlední stanovisko úřadu předložené v 
souladu s článkem 5 nařízení [……/ES]. 
K tomuto rozhodnutí připojí Komise 
podrobnou a objektivní analýzu, v níž 
předloží důvody pro svůj názor, že by 
návrh opatření neměl být přijat, a připojí 
konkrétní návrhy na změnu návrhu 
opatření.

přijmout rozhodnutí v souvislosti se 
zamýšleným opatřením, které spadá do 
působnosti odst. 4 písm. a) a odst. 4 písm. 
b) tohoto článku, kterým požaduje, aby 
dotyčný vnitrostátní regulační orgán návrh 
opatření vzal zpět, a/nebo případně vydá 
doporučení v souvislosti se zamýšleným 
opatřením, které spadá do působnosti čl. 4 
písm. c). Před vydáním rozhodnutí a/nebo 
doporučení  Komise v nejvyšší míře 
zohlední stanovisko BERT. K tomuto 
rozhodnutí a/nebo doporučení připojí 
Komise podrobnou a objektivní analýzu, v 
níž předloží důvody pro svůj názor, že by 
návrh opatření neměl být přijat, a připojí 
konkrétní návrhy na změnu návrhu 
opatření.

Or. es

Pozměňovací návrh 262
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V rámci dvouměsíčního období 
uvedeného v odstavci 4 může Komise 
přijmout rozhodnutí, kterým požaduje, aby 
dotyčný vnitrostátní regulační orgán návrh 
opatření vzal zpět. Před vydáním 
rozhodnutí Komise v nejvyšší míře 
zohlední stanovisko úřadu předložené 
v souladu s článkem 5 nařízení […/ES]. 
K tomuto rozhodnutí připojí Komise 
podrobnou a objektivní analýzu, v níž 
předloží důvody pro svůj názor, že by 
návrh opatření neměl být přijat, a připojí 
konkrétní návrhy na změnu návrhu 
opatření.

5. V souvislosti s opatřeními uvedenými 
v odst. 4 písm. a) a b) a v rámci 
dvouměsíčního období uvedeného v 
odstavci 4 může Komise přijmout 
rozhodnutí, kterým požaduje, aby dotyčný 
vnitrostátní regulační orgán návrh opatření 
vzal zpět. Před vydáním rozhodnutí 
Komise v nejvyšší míře zohlední 
stanovisko úřadu předložené v souladu s 
článkem 5 nařízení […/ES]. K tomuto 
rozhodnutí připojí Komise podrobnou a 
objektivní analýzu, v níž předloží důvody 
pro svůj názor, že by návrh opatření neměl 
být přijat, a připojí konkrétní návrhy na 
změnu návrhu opatření.
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Or. en

Odůvodnění

Mělo by být zvoleno vyváženější řešení: namísto konečného práva veta uděleného Komisi ve 
věci opravných prostředků by měl být navázán „regulační dialog“ o vhodnosti a účinnosti 
těchto opravných prostředků, v jehož rámci by vnitrostátní regulační orgány navrhovaly 
opravné prostředky síti vnitrostátních regulačních orgánů. Tento dialog, v jehož průběhu by 
všichni účastníci měli řádně zohledňovat názory hospodářských subjektů, má za cíl dospět ke 
společnému stanovisku ohledně nejvhodnějších a nejúčinnějších opravných prostředků.

Pozměňovací návrh 263
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V rámci dvouměsíčního období 
uvedeného v odstavci 4 může Komise 
přijmout rozhodnutí, kterým požaduje, aby 
dotyčný vnitrostátní regulační orgán návrh 
opatření vzal zpět. Před vydáním 
rozhodnutí Komise v nejvyšší míře 
zohlední stanovisko úřadu předložené v 
souladu s článkem 5 nařízení [……/ES]. K 
tomuto rozhodnutí připojí Komise 
podrobnou a objektivní analýzu, v níž 
předloží důvody pro svůj názor, že by 
návrh opatření neměl být přijat, a připojí 
konkrétní návrhy na změnu návrhu 
opatření.

5. V rámci dvouměsíčního období 
uvedeného v odstavci 4 může Komise 
přijmout rozhodnutí, kterým požaduje, aby 
dotyčný vnitrostátní regulační orgán návrh 
opatření vzal zpět. Před vydáním 
rozhodnutí Komise v nejvyšší míře 
zohlední stanovisko úřadu předložené v 
souladu s článkem 5 nařízení [……/ES]. K 
tomuto rozhodnutí připojí Komise 
podrobnou a objektivní analýzu, v níž 
předloží důvody pro svůj názor, že by 
návrh opatření neměl být přijat. BERT 
vypracuje doporučení ohledně formy, 
kterou by mělo mít regulační opatření. 
Toto doporučení se předloží 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu. 
Vnitrostátní regulační orgán toto 
doporučení řádně zohlední, může se však 
od něj odchýlit. Toto odchýlení musí být 
řádně zdůvodněno Komisi a BERT.

Or. de
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Odůvodnění

BERT by měl mít právo předkládat doporučení ohledně regulačních opatření. Komise by 
neměla mít právo určovat formu těchto opatření: tak bude možné co nejlépe využít 
praktických zkušeností BERT a zabránit jednostrannému nárůstu. Vnitrostátní regulační 
orgán musí řádně zohlednit doporučení BERT. Odchylky od tohoto doporučení by však měly 
být možné, jen pokud jsou řádně zdůvodněny.

Pozměňovací návrh 264
Reino Paasilinna

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V rámci dvouměsíčního období 
uvedeného v odstavci 4 může Komise 
přijmout rozhodnutí, kterým požaduje, aby 
dotyčný vnitrostátní regulační orgán návrh 
opatření vzal zpět. Před vydáním 
rozhodnutí Komise v nejvyšší míře 
zohlední stanovisko úřadu předložené v 
souladu s článkem 5 nařízení [……/ES].
K tomuto rozhodnutí připojí Komise 
podrobnou a objektivní analýzu, v níž 
předloží důvody pro svůj názor, že by 
návrh opatření neměl být přijat, a připojí 
konkrétní návrhy na změnu návrhu 
opatření.

5. V rámci dvouměsíčního období 
uvedeného v odstavci 4 může Komise 
přijmout rozhodnutí, kterým požaduje, aby 
dotyčný vnitrostátní regulační orgán návrh 
opatření vzal zpět. K tomuto rozhodnutí 
připojí Komise podrobnou a objektivní 
analýzu, v níž předloží důvody pro svůj 
názor, že by návrh opatření neměl být 
přijat, a připojí konkrétní návrhy na změnu 
návrhu opatření.

Or. en

Odůvodnění

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
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reinforcing the cooperation between NRAs within the existing structures.

Pozměňovací návrh 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 7 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. V souvislosti s opatřeními uvedenými v 
odst. 4 písm. c) je na základě vážných 
pochybností Komise zahájen regulační 
dialog mezi vnitrostátním regulačním 
orgánem a sítí vnitrostátních regulačních 
orgánů s cílem nalézt nejvhodnější a 
nejúčinnější opatření k vyřešení daného 
problému v oblasti hospodářské soutěže, 
přičemž jsou řádně zohledněny názory 
účastníků trhu a soulad těchto opatření 
na vnitřním trhu. Tento regulační dialog 
nesmí za žádných okolností překročit 
dvouměsíční lhůtu stanovenou v odstavci 
4. 
Pokud síť vnitrostátních regulačních 
orgánů po ukončení regulačního dialogu 
potvrdí dvoutřetinovou většinou vhodnost 
daného opatření, může ho vnitrostátní 
regulační orgán přijmout. Jestliže síť 
vnitrostátních regulačních orgánů 
nepotvrdí, že je dané opatření vhodné, 
může Komise vyjádřit vážné pochybnosti 
prostřednictvím rozhodnutí, v němž 
vnitrostátní regulační orgán vyzve, aby 
tento návrh opatření stáhl.
Vnitrostátní regulační orgán je oprávněn 
stáhnout návrh opatření v jakékoli fázi 
regulačního dialogu.

Or. en
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Odůvodnění

Mělo by být zvoleno vyváženější řešení: namísto konečného práva veta uděleného Komisi ve 
věci opravných prostředků by měl být navázán „regulační dialog“ o vhodnosti a účinnosti 
těchto opravných prostředků, v jehož rámci by vnitrostátní regulační orgány navrhovaly 
opravné prostředky síti vnitrostátních regulačních orgánů. Tento dialog, v jehož průběhu by 
všichni účastníci měli řádně zohledňovat názory hospodářských subjektů, má za cíl dospět ke 
společnému stanovisku ohledně nejvhodnějších a nejúčinnějších opravných prostředků.

Pozměňovací návrh 266
Erika Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Komise by neměla mít právo veta ohledně nápravných opatření. Vnitrostátní regulační 
orgány jsou lépe informované, pokud jde o vnitrostátní trhy, a mají bližší vazbu na jednotlivé 
subjekty na trhu. Toto veto by narušovalo konkurenci v oblasti regulace mezi vnitrostátními 
regulačními orgány; veto vůči konkrétnímu nápravnému prostředku uloženému jedním 
vnitrostátním regulačním orgánem by velmi ztížilo použití tohoto opravného prostředku v 
jiném členském státě, i kdyby zde byl tento opravný prostředek s ohledem na podmínky 
vnitrostátního trhu a závislosti na cestě [path dependence] vhodný.
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Pozměňovací návrh 267
Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Právo veta Komise v oblasti nápravných opatření by mělo být odmítnuto. Měla by být dána 
přednost postupu společné regulace spočívajícímu v úzké spolupráci mezi Komisí, BERT a 
vnitrostátním regulačním orgánem.

Pozměňovací návrh 268
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Do tří měsíců poté, co Komise podle 
odstavce 5 vydá rozhodnutí, kterým 
požaduje, aby vnitrostátní regulační orgán 
vzal návrh opatření zpět, vnitrostátní 

6. Do šesti měsíců poté, co Komise podle 
odstavce 5 vydá rozhodnutí, kterým 
požaduje, aby vnitrostátní regulační orgán 
vzal návrh opatření zpět, vnitrostátní 
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regulační orgán návrh opatření pozmění 
nebo vezme zpět. Pokud je návrh opatření 
pozměněn, vnitrostátní regulační orgán 
uspořádá veřejnou konzultaci v souladu s 
postupy uvedenými v článku 6 a 
pozměněný návrh opatření znovu oznámí 
Komisi v souladu s ustanovením odstavce 
3.

regulační orgán návrh opatření pozmění 
nebo vezme zpět. Pokud je návrh opatření 
pozměněn, vnitrostátní regulační orgán 
uspořádá veřejnou konzultaci v souladu s 
postupy uvedenými v článku 6 a 
pozměněný návrh opatření znovu oznámí 
Komisi v souladu s ustanovením odstavce 
3.

Or. es

Odůvodnění

Z důvodu soudržnosti s předchozím odstavcem; pokud jde o lhůtu, měl by mít vnitrostátní 
regulační orgán větší pružnost a více času k přijetí opatření navrhovaného Komisí.

Pozměňovací návrh 269
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Mělo by být zvoleno vyváženější řešení: namísto konečného práva veta uděleného Komisi ve 
věci opravných prostředků by měl být navázán „regulační dialog“ o vhodnosti a účinnosti 
těchto opravných prostředků, v jehož rámci by vnitrostátní regulační orgány navrhovaly 
opravné prostředky síti vnitrostátních regulačních orgánů. Tento dialog, v jehož průběhu by 
všichni účastníci měli řádně zohledňovat názory hospodářských subjektů, má za cíl dospět ke 
společnému stanovisku ohledně nejvhodnějších a nejúčinnějších opravných prostředků.

Pozměňovací návrh 270
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Dotyčný vnitrostátní regulační orgán v 
nejvyšší míře zohlední připomínky 
ostatních vnitrostátních regulačních orgánů 
a Komise a s výjimkou případů podle 
odstavce 4 může přijmout konečný návrh 
opatření; v takovém případě jej sdělí 
Komisi. Připomínky Komise zohlední v 
nejvyšší míře i jakýkoliv další vnitrostátní 
orgán vykonávající funkce podle této 
směrnice nebo zvláštních směrnic.

7. Dotyčný vnitrostátní regulační orgán v 
nejvyšší míře zohlední připomínky 
ostatních vnitrostátních regulačních orgánů 
a Komise a s výjimkou případů podle odst.
4 písm. a) a 4 písm. b) může přijmout 
konečný návrh opatření; v takovém případě 
jej sdělí Komisi. Připomínky Komise 
zohlední v nejvyšší míře i jakýkoliv další 
vnitrostátní orgán vykonávající funkce 
podle této směrnice nebo zvláštních 
směrnic. Pokud se vnitrostátní regulační 
orgán rozhodne nepřijmout zamýšlená 
opatření na základě doporučení přijatého 
pro účely odstavce 5, zveřejní podrobné 
odůvodnění svého rozhodnutí a uvědomí 
Komisi.

Or. es

Odůvodnění

Z důvodu soudržnosti s předchozím odstavcem; pokud jde o lhůtu, měl by mít vnitrostátní 
regulační orgán větší pružnost a více času k přijetí opatření navrhovaného Komisí.
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Pozměňovací návrh 271
Erika Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Dotyčný vnitrostátní regulační orgán v 
nejvyšší míře zohlední připomínky 
ostatních vnitrostátních regulačních orgánů 
a Komise a s výjimkou případů podle 
odstavce 4 může přijmout konečný návrh 
opatření; v takovém případě jej sdělí 
Komisi. Připomínky Komise zohlední v 
nejvyšší míře i jakýkoliv další vnitrostátní 
orgán vykonávající funkce podle této
směrnice nebo zvláštních směrnic.

7. Dotyčný vnitrostátní regulační orgán v 
nejvyšší míře zohlední připomínky 
ostatních vnitrostátních regulačních 
orgánů, BERT a Komise a s výjimkou 
případů podle odstavce 4 může přijmout 
konečný návrh opatření; v takovém případě 
jej sdělí Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. es

Odůvodnění

Vyjasnění definice, neboť se dotýká více sítí elektronických komunikací než veřejných 
komunikačních sítí.

Pozměňovací návrh 273
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. de
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Odůvodnění

Není třeba, aby rozhodnutí, která v minulosti přijímaly vnitrostátní regulační orgány, přijímal 
v novém režimu orgán EU.

Pozměňovací návrh 274
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh Komise by do právních předpisů upravujících fungování vnitřního trhu zavedl 
závažný precedens, protože by orgán Společenství nahradil rozhodnutí vnitrostátního orgánu. 
Tento postup zcela podrývá systém kontrol a vyvážených pravomocí zakotvený ve Smlouvě o 
EU, kdy ESD dohlíží na provádění práva Společenství vnitrostátními orgány a Komise může 
zahájit řízení o porušení právních povinností.
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Pozměňovací návrh 275
Reino Paasilinna

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRAs within the existing structures.
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Pozměňovací návrh 276
Nikolaos Vakalis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Rozšíření práva veta Komise je zbytečné a kontraproduktivní. Stávající systém vykazuje 
celkem soudržné výsledky. Ústřední právo veta by zvýšilo riziko, že se bude uplatňovat ke 
všem stejný přístup. Tržní podmínky se však v jednotlivých členských státech výrazně liší, a 
proto konečné regulační rozhodnutí musí být přijímáno jednotlivě na vnitrostátní úrovni na 
základě odborných znalostí vnitrostátních poměrů. Stávající rámec již předpokládá silnou 
účast Komise, která se může vyjadřovat k jednotlivým závazkům (nápravná opatření). 
Vnitrostátní regulační orgány musí brát na tato vyjádření co největší ohled.
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Pozměňovací návrh 277
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Povinnost sdělovat Komisi výsledné návrhy opatření je již obsažena v odstavci 7 tohoto 
článku.

Pozměňovací návrh 278
Erika Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 279
Mary Honeyball

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Článek -7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek –7a

Postup jednotného uplatňování 
nápravných opatření

1. Pokud má vnitrostátní regulační orgán 
v úmyslu přijmout opatření ukládající, 
pozměňující nebo rušící povinnost 
operátora podle článku 16 ve spojení s 
články 5 a 9 až 13, 13a a 13b směrnice 
2002/19/ES (přístupové směrnice) a 
článku 17 směrnice 2002/22/ES (směrnice 
o univerzální službě), mají Komise a 
vnitrostátní regulační orgány v ostatních 
členských státech lhůtu jednoho měsíce 
od data oznámení návrhu opatření, aby k 
tomuto návrhu vyjádřily dotčenému 
regulačnímu orgánu své připomínky. 
2. Pokud se návrh opatření týká uložení, 
změny nebo zrušení některé povinnosti, 
může Komise ve stejné lhůtě oznámit 
dotčenému vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu a Úřadu evropských regulačních 
orgánů v oblasti telekomunikací (BERT) 
důvody, pro které se domnívá, že návrh 
opatření vytváří překážku pro jednotný 
trh, nebo proč má vážné pochybnosti o 
jeho slučitelnosti s právem Společenství. V 
takovém případě návrh nebude přijat po 
dobu dvou měsíců od oznámení Komise. 
Pokud k tomuto oznámení nedojde, může 
dotčený vnitrostátní regulační orgán tento 
návrh opatření přijmout, přičemž v 
nejvyšší míře zohlední veškeré připomínky 
Komise nebo ostatních vnitrostátních 
regulačních orgánů.
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3. V období dvou měsíců uvedeném v 
odstavci 2 Komise, BERT a dotčený 
vnitrostátní regulační orgán úzce 
spolupracují ve snaze stanovit 
nejvhodnější a nejúčinnější opatření s 
ohledem na cíle stanovené v článku 8, 
přičemž náležitě zohlední názory
účastníků trhu a potřebu zajistit vytvoření 
jednotné regulační praxe.
Ve stejném období 2 měsíců vydá BERT 
na základě prosté většiny odůvodněné 
stanovisko potvrzující vhodnost a účinnost 
návrhu opatření, nebo uvede, že by měl 
být návrh opatření pozměněn, a předloží 
za tímto účelem konkrétní návrhy. Toto 
stanovisko se zveřejní.
Komise může při co největším zohlednění 
tohoto stanoviska přijmout odůvodněné 
rozhodnutí požadující, aby příslušný 
vnitrostátní regulační orgán návrh 
opatření pozměnil, a předloží za tímto 
účelem konkrétní návrhy. Vnitrostátní 
regulační orgán musí toto doporučení v 
nejvyšší míře zohlednit. Pokud se 
vnitrostátní regulační orgán tímto 
doporučením neřídí, vysvětlí důvody, které 
ho k tomu vedou.“

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh se podobá pozměňovacímu návrhu 17 zpravodajky. Oddělení funkcí by 
mělo být upraveno stejně jako u jiných nápravných opatření.

Je zapotřebí vyjasnění s cílem zaručit, že vnitrostátní regulační orgány nemusejí brát 
v nejvyšší míře ohled zároveň na stanovisko Komise i BERT. Pokud BERT a Komise vysloví 
neslučitelná doporučení, vytvářelo by to právní nejistotu.
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Pozměňovací návrh 280
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Článek -7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Vkládá se nový článek –7a, který zní:
„Článek –7a

Postup jednotného uplatňování 
nápravných opatření

1. Pokud má vnitrostátní regulační orgán 
v úmyslu přijmout opatření ukládající, 
pozměňující nebo rušící povinnost 
operátora podle článku 16 ve spojení s 
články 5 a 9 až 13 směrnice 2002/19/ES 
(přístupové směrnice) a článku 17 
směrnice 2002/22/ES (směrnice o 
univerzální službě), mají Komise a 
vnitrostátní regulační orgány v ostatních 
členských státech lhůtu jednoho měsíce 
od data oznámení návrhu opatření, aby k 
tomuto návrhu vyjádřily dotčenému 
regulačnímu orgánu své připomínky.
2. Komise může ve stejné lhůtě oznámit 
dotčenému vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu a Úřadu evropských regulačních 
orgánů v oblasti telekomunikací (BERT) 
důvody, pro které se domnívá, že návrh 
opatření vytváří překážku pro jednotný 
trh, nebo proč má vážné pochybnosti o 
jeho slučitelnosti s právem Společenství. V 
takovém případě návrh nebude přijat po 
dobu dvou měsíců od oznámení Komise.
Pokud k tomuto oznámení nedojde, může 
dotčený vnitrostátní regulační orgán tento 
návrh opatření přijmout, přičemž v 
nejvyšší míře zohlední veškeré připomínky 
Komise nebo ostatních vnitrostátních 
regulačních orgánů.
3. V období dvou měsíců uvedeném v 
odstavci 2 Komise, BERT a dotčený 
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vnitrostátní regulační orgán úzce 
spolupracují ve snaze stanovit 
nejvhodnější a nejúčinnější opatření s 
ohledem na cíle stanovené v článku 8, 
přičemž náležitě zohlední názory 
účastníků trhu a potřebu zajistit vytvoření 
jednotné regulační praxe.
Ve stejném období dvou měsíců vydá 
BERT na základě dvoutřetinové většiny 
odůvodněné stanovisko potvrzující 
vhodnost a účinnost návrhu opatření, 
nebo uvede, že by měl být návrh opatření 
pozměněn, a předloží za tímto účelem 
konkrétní návrhy. Toto stanovisko se 
zveřejní.
Pokud BERT vydal odůvodněné 
stanovisko, které uvádí, že by návrh 
opatření měl být pozměněn, může Komise 
při co největším zohlednění tohoto 
stanoviska přijmout odůvodněné 
rozhodnutí požadující, aby příslušný 
vnitrostátní regulační orgán návrh 
opatření pozměnil, a předloží za tímto 
účelem konkrétní návrhy.
Pokud BERT vydal odůvodněné 
stanovisko potvrzující vhodnost a účinnost 
návrhu opatření, může dotčený 
vnitrostátní regulační orgán návrh 
opatření přijmout, přičemž v nejvyšší míře 
zohlední veškerá doporučení předložená 
Komisí a BERT.
4. Do tří měsíců poté, co Komise podle 
odst. 3 pododstavce 3 přijme odůvodněné 
rozhodnutí, ve kterém požaduje, aby 
vnitrostátní regulační orgán pozměnil 
návrh opatření, vnitrostátní regulační 
orgán návrh opatření pozmění nebo 
vezme zpět. Pokud je návrh opatření 
pozměněn, vnitrostátní regulační orgán 
uspořádá veřejnou konzultaci v souladu s 
postupy uvedenými v článku 6 a 
pozměněný návrh opatření znovu oznámí 
Komisi v souladu s článkem 7.“

Or. de
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Odůvodnění

Na místo práva veta Komise v oblasti nápravných opatření by měla být dána přednost 
novému postupu společné regulace spočívajícímu v úzké spolupráci mezi Komisí, BERT a 
vnitrostátním regulačním orgánem.

Pozměňovací návrh 281
Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Článek -7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek –7a

Postup jednotného uplatňování 
nápravných opatření

1. Pokud má vnitrostátní regulační orgán 
v úmyslu přijmout opatření ukládající, 
pozměňující nebo rušící povinnost 
operátora podle článku 16 ve spojení s 
články 5 a 9 až 13, 13a a 13b směrnice 
2002/19/ES (přístupové směrnice) a 
článku 17 směrnice 2002/22/ES (směrnice 
o univerzální službě), mají Komise a 
BERT lhůtu jednoho měsíce od data 
oznámení návrhu opatření, aby k tomuto 
návrhu vyjádřily dotčenému regulačnímu 
orgánu své připomínky.
2. Komise ve stejné lhůtě oznámí 
dotčenému vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu a BERT důvody, pro které se 
domnívá, že návrh opatření vytváří 
překážku pro jednotný trh, nebo proč má 
vážné pochybnosti o jeho slučitelnosti s 
právem Společenství. V takovém případě 
návrh nebude přijat po dobu dvou měsíců 
od oznámení Komise.
Pokud k tomuto oznámení nedojde, může 
dotčený vnitrostátní regulační orgán tento 
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návrh opatření přijmout, přičemž v 
nejvyšší míře zohlední veškeré připomínky 
Komise nebo BERT.
3. V období dvou měsíců uvedeném v 
odstavci 2 Komise, BERT a dotčený 
vnitrostátní regulační orgán úzce 
spolupracují ve snaze stanovit 
nejvhodnější a nejúčinnější opatření s 
ohledem na cíle stanovené v článku 8, 
přičemž náležitě zohlední názory 
účastníků trhu a potřebu zajistit vytvoření 
jednotné regulační praxe.
Ve stejném období 2 měsíců vydá BERT 
na základě prosté většiny odůvodněné 
stanovisko potvrzující vhodnost a účinnost 
návrhu opatření, nebo uvede, že by měl 
být návrh opatření pozměněn, a předloží 
za tímto účelem konkrétní návrhy. Toto 
stanovisko se zveřejní.
Komise může při co největším zohlednění 
tohoto stanoviska přijmout odůvodněné 
rozhodnutí požadující, aby příslušný 
vnitrostátní regulační orgán návrh 
opatření pozměnil, a předloží za tímto 
účelem konkrétní návrhy.
4. Do tří měsíců poté, co Komise podle 
odstavce 3 přijme odůvodněné rozhodnutí, 
ve kterém požaduje, aby vnitrostátní 
regulační orgán pozměnil návrh opatření, 
vnitrostátní regulační orgán návrh 
opatření pozmění nebo vezme zpět. Pokud 
je návrh opatření pozměněn, vnitrostátní 
regulační orgán uspořádá veřejnou 
konzultaci v souladu s postupy uvedenými 
v článku 6 a pozměněný návrh opatření 
znovu oznámí Komisi v souladu s článkem 
7.“

Or. en

Odůvodnění

Možnost Komise rozhodnout o použití práva veta je potřebná jako popud pro vnitrostátní 
regulační orgány a úřad regulačních orgánů BERT, aby jednaly v zájmu jednotného trhu a 
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nikoli jako skupina regulačních orgánů, které jednají v souladu se svými vnitrostátními zájmy. 
Zveřejnění stanoviska BERT a požadavek, aby Komise toto stanovisko v nejvyšší míře 
zohlednila, jsou považovány za dostatečné, aby zabránily Komisi přijmout nepřiměřená 
opatření. V tomto pozměňovacím návrhu se oddělení funkcí dostává stejného dohledu jako 
jiným opatřením.

Pozměňovací návrh 282
Anni Podimata

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Článek -7a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Vkládá se nový článek 7a, který zní:
„Článek –7a

Postup jednotného uplatňování 
nápravných opatření

1. Pokud má vnitrostátní regulační orgán 
v úmyslu přijmout opatření ukládající, 
pozměňující nebo rušící povinnost 
operátora podle článku 16 ve spojení s 
články 5 a 9 až 13, 13a a 13b směrnice 
2002/19/ES (přístupové směrnice) a 
článku 17 směrnice 2002/22/ES (směrnice 
o univerzální službě), mají Komise a 
vnitrostátní regulační orgány v ostatních 
členských státech lhůtu jednoho měsíce 
od data oznámení návrhu opatření, aby k 
tomuto návrhu vyjádřily dotčenému 
regulačnímu orgánu své připomínky. 
2. Pokud se návrh opatření týká uložení, 
změny nebo zrušení jiné povinnosti, než 
která je stanovena v článcích 13a a 13b 
směrnice 2002/19/ES (přístupová 
směrnice), může Komise ve stejném 
období 1 měsíce uvedeném v odstavci 1 
oznámit dotčenému vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu a Úřadu evropských 
regulačních orgánů v oblasti 
telekomunikací (BERT) důvody, pro které 
se domnívá, že návrh opatření vytváří 
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překážku pro jednotný trh, nebo že má 
vážné pochybnosti o jeho slučitelnosti s 
právem Společenství. V takovém případě 
návrh nebude přijat po dobu dvou měsíců 
od oznámení Komise. 
Pokud k tomuto oznámení nedojde, může 
dotčený vnitrostátní regulační orgán tento 
návrh opatření přijmout, přičemž v 
nejvyšší míře zohlední veškeré připomínky 
Komise nebo ostatních vnitrostátních 
regulačních orgánů. 
3. V období dvou měsíců uvedeném v 
odstavci 2 Komise, BERT a dotčený 
vnitrostátní regulační orgán úzce 
spolupracují ve snaze stanovit 
nejvhodnější a nejúčinnější opatření s 
ohledem na cíle stanovené v článku 8, 
přičemž náležitě zohlední názory 
účastníků trhu a potřebu zajistit vytvoření 
jednotné regulační praxe. 
Ve stejném období dvou měsíců vydá 
BERT na základě prosté většiny 
odůvodněné stanovisko potvrzující 
vhodnost a účinnost návrhu opatření, 
nebo uvede, že by měl být návrh opatření 
pozměněn, a předloží za tímto účelem 
konkrétní návrhy. Toto stanovisko se 
zveřejní. 
Pokud BERT vydal stanovisko, které 
uvádí, že návrh opatření musí být 
pozměněn, může Komise při co největším 
zohlednění tohoto stanoviska přijmout 
odůvodněné rozhodnutí požadující, aby 
příslušný vnitrostátní regulační orgán 
návrh opatření pozměnil, a předloží za 
tímto účelem konkrétní návrhy. 
Pokud BERT vydal odůvodněné 
stanovisko potvrzující vhodnost a účinnost 
návrhu opatření, může dotčený 
vnitrostátní regulační orgán návrh 
opatření přijmout, přičemž v nejvyšší míře 
zohlední veškerá doporučení předložená 
Komisí a BERT. 
4. Pokud se návrh opatření týká uložení, 
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změny nebo zrušení povinnosti, která je 
stanovena v článcích 13a a 13b směrnice 
2002/19/ES (přístupová směrnice), 
nebude návrh přijat po dobu šesti měsíců 
od uplynutí lhůty stanovené v čl. 7 odst. 3, 
s cílem zajistit, že budou vyčerpány 
možnosti, které nabízí všechna ostatní 
opatření uvedená v článku 16 ve spojení s 
články 5 a 9 až 13 směrnice 2002/19/ES 
(přístupové směrnice) a článku 17 
směrnice 2002/22/ES (směrnice o 
univerzální službě).
V období šesti měsíců uvedeném 
v odstavci 1 Komise, BERT a dotčený 
vnitrostátní regulační orgán úzce 
spolupracují ve snaze stanovit 
nejvhodnější a nejúčinnější opatření s 
ohledem na cíle stanovené v článku 8, 
přičemž náležitě zohlední názory 
účastníků trhu a potřebu zajistit vytvoření 
jednotné regulační praxe.
Ve stejném období šesti měsíců uvedeném 
v odstavci 1 může vydat BERT na základě 
kvalifikované většiny odůvodněné 
stanovisko potvrzující vhodnost a účinnost 
návrhu opatření, nebo uvede, že by návrh 
opatření neměl být realizován. Toto 
stanovisko se zveřejní. 
Pouze pokud Komise a BERT potvrdí 
vhodnost a účinnost návrhu opatření, 
může vnitrostátní regulační orgán návrh 
opatření přijmout, přičemž v nejvyšší míře 
zohlední veškerá doporučení předložená 
Komisí a BERT. 
5. Do šesti měsíců poté, co Komise podle 
odstavce 3 přijme odůvodněné rozhodnutí, 
ve kterém požaduje, aby vnitrostátní 
regulační orgán pozměnil návrh opatření, 
vnitrostátní regulační orgán návrh 
opatření pozmění nebo vezme zpět. Pokud 
je návrh opatření pozměněn, vnitrostátní 
regulační orgán uspořádá veřejnou 
konzultaci v souladu s postupy uvedenými 
v článku 6 a pozměněný návrh opatření 
znovu oznámí Komisi v souladu s článkem 
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7.“ 

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné poskytnout delší šestiměsíční lhůtu na stanovení nejvhodnějšího a nejúčinnějšího 
opatření s ohledem na cíle stanovené v článku 8. Komise a BERT musí na základě 
kvalifikované většiny vyslovit souhlas s potřebou změny návrhu opatření předkládaného 
vnitrostátním regulačním orgánem. Jinak vnitrostátní regulační orgán v nejvyšší míře 
zohlední veškerá doporučení předložená Komisí a BERT.

Pozměňovací návrh 283
Pilar del Castillo Vera

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Článek -7a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek –7a

Postup jednotného uplatňování 
nápravných opatření 

1. Pokud má vnitrostátní regulační orgán 
v úmyslu přijmout opatření ukládající, 
pozměňující nebo rušící povinnost 
operátora podle článku 16 ve spojení s 
články 5 a 9 až 13, 13a a 13b směrnice 
2002/19/ES (přístupové směrnice) a 
článku 17 směrnice 2002/22/ES (směrnice 
o univerzální službě), mají Komise a 
vnitrostátní regulační orgány v ostatních 
členských státech lhůtu jednoho měsíce 
od data oznámení návrhu opatření, aby k 
tomuto návrhu vyjádřily dotčenému 
regulačnímu orgánu své připomínky. 
2. Pokud se návrh opatření týká uložení, 
změny nebo zrušení jiné povinnosti, než 
která je stanovena v článcích 13a a 13b 
směrnice 2002/19/ES (přístupová 
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směrnice), může Komise ve stejné lhůtě 
oznámit dotčenému vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu a BERT důvody, pro 
které se domnívá, že návrh opatření 
vytváří překážku pro jednotný trh nebo že 
má vážné pochybnosti o jeho slučitelnosti 
s právem Společenství. V takovém případě 
návrh nebude přijat po dobu dvou měsíců 
od oznámení Komise. 
Pokud k tomuto oznámení nedojde, může 
dotčený vnitrostátní regulační orgán tento 
návrh opatření přijmout, přičemž v 
nejvyšší míře zohlední veškeré připomínky 
Komise nebo ostatních vnitrostátních 
regulačních orgánů. 
3. V období dvou měsíců uvedeném v 
odstavci 2 Komise, BERT a dotčený 
vnitrostátní regulační orgán úzce 
spolupracují ve snaze stanovit 
nejvhodnější a nejúčinnější opatření s 
ohledem na cíle stanovené v článku 8, 
přičemž náležitě zohlední názory
účastníků trhu a potřebu zajistit vytvoření 
jednotné regulační praxe. 
Ve stejném období 2 měsíců vydá BERT 
na základě kvalifikované většiny nejméně 
o jednoho více než poloviny členů rady 
regulačních orgánů odůvodněné 
stanovisko potvrzující vhodnost a účinnost 
návrhu opatření, nebo uvede, že by měl 
být návrh opatření pozměněn, a předloží 
za tímto účelem konkrétní návrhy. Toto 
stanovisko se zveřejní. 
Pokud BERT vydal odůvodněné 
stanovisko, které uvádí, že by návrh 
opatření měl být pozměněn, může Komise
při co největším zohlednění tohoto 
stanoviska přijmout odůvodněné 
rozhodnutí požadující, aby příslušný 
vnitrostátní regulační orgán návrh 
opatření pozměnil, a předloží za tímto 
účelem konkrétní návrhy. 
Pokud BERT vydal odůvodněné 
stanovisko potvrzující vhodnost a účinnost 
návrhu opatření, může dotčený 
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vnitrostátní regulační orgán návrh 
opatření přijmout, přičemž v nejvyšší míře 
zohlední veškerá doporučení předložená 
Komisí a BERT.
4. Pokud se návrh opatření týká uložení, 
změny nebo zrušení povinnosti, která je 
stanovena v článcích 13a a 13b směrnice 
2002/19/ES (přístupová směrnice), 
nebude návrh přijat po dobu dvou měsíců 
od uplynutí lhůty stanovené v čl. 7 odst. 3.
V období dvou měsíců uvedeném v 
odstavci 2 Komise, BERT a dotčený 
vnitrostátní regulační orgán úzce 
spolupracují ve snaze stanovit 
nejvhodnější a nejúčinnější opatření s 
ohledem na cíle stanovené v článku 8, 
přičemž náležitě zohlední názory 
účastníků trhu a potřebu zajistit vytvoření 
jednotné regulační praxe.
Ve stejném období 2 měsíců vydá BERT 
na základě kvalifikované většiny nejméně 
o jednoho více než poloviny členů rady 
regulačních orgánů odůvodněné 
stanovisko potvrzující vhodnost a účinnost 
návrhu opatření, nebo uvede, že by neměl 
být návrh opatření použit. Toto stanovisko 
se zveřejní.
Pouze pokud Komise a BERT potvrdí 
vhodnost a účinnosti návrhu opatření, 
může dotčený vnitrostátní regulační orgán 
návrh opatření přijmout, přičemž v 
nejvyšší míře zohlední veškerá doporučení 
předložená Komisí a BERT.
5. Do tří měsíců poté, co Komise podle 
odstavce 3 přijme odůvodněné rozhodnutí, 
ve kterém požaduje, aby vnitrostátní 
regulační orgán pozměnil návrh opatření, 
vnitrostátní regulační orgán návrh 
opatření pozmění nebo vezme zpět. Pokud 
je návrh opatření pozměněn, vnitrostátní 
regulační orgán uspořádá veřejnou 
konzultaci v souladu s postupy uvedenými 
v článku 6 a pozměněný návrh opatření 
znovu oznámí Komisi v souladu s článkem 
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7.“

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Článek -7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek –7a

Postup jednotného uplatňování 
nápravných opatření

1. Pokud má vnitrostátní regulační orgán 
v úmyslu přijmout opatření ukládající, 
pozměňující nebo rušící povinnost 
operátora podle článku 16 ve spojení s 
články 5 a 9 až 13, 13a a 13b směrnice 
2002/19/ES (přístupové směrnice) a 
článku 17 směrnice 2002/22/ES (směrnice 
o univerzální službě), mají Komise a 
vnitrostátní regulační orgány v ostatních 
členských státech lhůtu jednoho měsíce 
od data oznámení návrhu opatření, aby k 
tomuto návrhu vyjádřily dotčenému 
regulačnímu orgánu své připomínky.
2. Pokud se návrh opatření týká uložení, 
změny nebo zrušení jiné povinnosti, než 
která je stanovena v článcích 13a a 13b 
směrnice 2002/19/ES (přístupová 
směrnice), může Komise z vlastního 
popudu nebo na žádost zainteresovaného 
podniku nebo obchodního sdružení ve 
stejné lhůtě oznámit dotčenému 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu a 
BERT důvody, pro které se domnívá, že 
návrh opatření vytváří překážku pro 
jednotný trh nebo že má vážné 
pochybnosti o jeho slučitelnosti s právem 
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Společenství. V takovém případě návrh 
nebude přijat po dobu dvou měsíců od 
oznámení Komise.
Pokud k tomuto oznámení nedojde, může 
dotčený vnitrostátní regulační orgán tento 
návrh opatření přijmout, přičemž v 
nejvyšší míře zohlední veškeré připomínky 
Komise nebo ostatních vnitrostátních 
regulačních orgánů.
3. V období dvou měsíců uvedeném v 
odstavci 2 Komise, BERT a dotčený 
vnitrostátní regulační orgán úzce 
spolupracují ve snaze stanovit 
nejvhodnější a nejúčinnější opatření s 
ohledem na cíle stanovené v článku 8, 
přičemž náležitě zohlední názory 
účastníků trhu vyjádřené v průběhu 
veřejných konzultací a potřebu zajistit 
vytvoření jednotné regulační praxe.
Ve stejném období 2 měsíců vydá BERT 
na základě prosté většiny odůvodněné 
stanovisko potvrzující vhodnost a účinnost 
návrhu opatření, nebo uvede, že by měl 
být návrh opatření pozměněn, a předloží 
za tímto účelem konkrétní návrhy. Toto 
stanovisko se zveřejní.
Pokud BERT vydal odůvodněné 
stanovisko, které uvádí, že by návrh
opatření měl být pozměněn, může Komise 
při co největším zohlednění tohoto 
stanoviska přijmout odůvodněné 
rozhodnutí požadující, aby příslušný 
vnitrostátní regulační orgán návrh 
opatření pozměnil, a předloží za tímto 
účelem konkrétní návrhy.
Pokud BERT vydal odůvodněné 
stanovisko potvrzující vhodnost a účinnost 
návrhu opatření, může dotčený 
vnitrostátní regulační orgán návrh 
opatření přijmout, přičemž v nejvyšší míře 
zohlední veškerá doporučení předložená 
Komisí a BERT.
4. Pokud se návrh opatření týká uložení, 
změny nebo zrušení povinnosti, která je 
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stanovena v článcích 13a a 13b směrnice 
2002/19/ES (přístupová směrnice), 
nebude návrh přijat po dobu dvou měsíců 
od uplynutí lhůty stanovení v čl. 7 odst. 3.
V období těchto dvou měsíců Komise, 
BERT a dotčený vnitrostátní regulační 
orgán úzce spolupracují ve snaze stanovit 
nejvhodnější a nejúčinnější opatření s 
ohledem na cíle stanovené v článku 8, 
přičemž náležitě zohlední názory 
účastníků trhu vyjádřené v průběhu 
veřejných konzultací a potřebu zajistit 
vytvoření jednotné regulační praxe.
Ve stejném období 2 měsíců vypracuje 
BERT na základě prosté většiny 
odůvodněné stanovisko potvrzující 
vhodnost a účinnost návrhu opatření, 
nebo uvede, že by návrh opatření neměl 
být uplatněn. Toto stanovisko se zveřejní.
Pouze pokud Komise a BERT potvrdí 
vhodnost a účinnosti návrhu opatření, 
může dotčený vnitrostátní regulační orgán 
návrh opatření přijmout, přičemž v 
nejvyšší míře zohlední veškerá doporučení 
předložená Komisí a BERT.
5. Do tří měsíců poté, co Komise podle 
odstavce 3 přijme odůvodněné rozhodnutí, 
ve kterém požaduje, aby vnitrostátní 
regulační orgán pozměnil návrh opatření, 
vnitrostátní regulační orgán návrh 
opatření pozmění nebo vezme zpět. Pokud 
je návrh opatření pozměněn, vnitrostátní 
regulační orgán uspořádá veřejnou 
konzultaci v souladu s postupy uvedenými 
v článku 6 a pozměněný návrh opatření 
znovu oznámí Komisi v souladu s článkem 
7.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 285
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může v souvislosti s článkem 7 
stanovit prováděcí ustanovení, která 
vymezují formu, obsah a úroveň 
podrobností, jež se mají uvést v oznámení 
požadovaném v souladu s čl. 7 odst. 3, 
okolnosti, za kterých oznámení nebudou 
požadována, a výpočet časových lhůt.

1. Po veřejných konzultacích a 
konzultacích s vnitrostátními regulačními 
orgány může Komise přijmout 
doporučení, které vymezuje formu, obsah a 
úroveň podrobností, jež se mají uvést v 
oznámení požadovaném v souladu s čl. 7 
odst. 3, okolnosti, za kterých oznámení 
nebudou požadována, a výpočet časových 
lhůt.

Or. es

Odůvodnění

Forma, obsah a úroveň podrobností jsou zahrnuty ve stávajícím doporučení Komise ze dne 
23. července 2003 o oznámeních, časových omezeních a konzultacích uvedených v článku 7 
směrnice 2002/20/ES. Navrhované znění, které je podobné znění čl. 15 odst. 1, tento nástroj 
sjednocuje.

Pozměňovací návrh 286
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může v souvislosti s článkem 7 
stanovit prováděcí ustanovení, která 
vymezují formu, obsah a úroveň 
podrobností, jež se mají uvést v oznámení 
požadovaném v souladu s čl. 7 odst. 3, 
okolnosti, za kterých oznámení nebudou 

1. Komise může při co největším 
zohlednění stanoviska BERT v souvislosti 
s článkem 7 stanovit doporučení a/nebo 
pokyny vymezující formu, obsah a úroveň 
podrobností, jež se mají uvést v oznámení 
požadovaném v souladu s čl. 7 odst. 3, 
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požadována, a výpočet časových lhůt. okolnosti, za kterých oznámení nebudou 
požadována, a výpočet časových lhůt.

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Mary Honeyball

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může v souvislosti s článkem 7 
stanovit prováděcí ustanovení, která 
vymezují formu, obsah a úroveň 
podrobností, jež se mají uvést v oznámení 
požadovaném v souladu s čl. 7 odst. 3, 
okolnosti, za kterých oznámení nebudou 
požadována, a výpočet časových lhůt.

1. Komise by při co největším zohlednění 
stanoviska BERT měla mít pravomoc v 
souvislosti s článkem 7 stanovit 
doporučení a/nebo pokyny vymezující
formu, obsah a úroveň podrobností, jež se 
mají uvést v oznámení požadovaném v 
souladu s čl. 7 odst. 3, okolnosti, za 
kterých oznámení nebudou požadována, a 
výpočet časových lhůt.

Or. en

Odůvodnění

 Je důležité, aby Komise před vydáním doporučení zohlednila stanovisko BERT.

Pozměňovací návrh 288
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může v souvislosti s článkem 7 
stanovit prováděcí ustanovení, která 

1. Komise může v souvislosti s článkem 7 
stanovit prováděcí ustanovení, která 
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vymezují formu, obsah a úroveň 
podrobností, jež se mají uvést v oznámení 
požadovaném v souladu s čl. 7 odst. 3, 
okolnosti, za kterých oznámení nebudou 
požadována, a výpočet časových lhůt.

vymezují formu a obsah, jež se mají uvést 
v oznámení požadovaném v souladu s čl. 7 
odst. 3, okolnosti, za kterých oznámení 
nebudou požadována, a výpočet časových 
lhůt.

Or. de

Odůvodnění

Toto ustanovení by nemělo za následek rovné zacházení se všemi trhy. Veškeré analýzy trhu 
musí splňovat určité základní požadavky. 

Prováděcí ustanovení mohou mít významný finanční dopad na průmysl. V takovém případě je 
třeba zahájit nový legislativní postup.

Pozměňovací návrh 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření uvedená v odstavci 1, jež mají 
tuto směrnici doplnit o jiné než podstatné 
prvky, se přijmou v souladu s 
regulativním postupem s kontrolou, 
uvedeným v čl. 22 odst. 3. Ze závažných 
naléhavých důvodů může Komise použít 
postup pro naléhavé případy, uvedený v 
čl. 22 odst. 4.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Není zcela jasné, co se myslí jinými než podstatnými prvky v odstavci 2. Tato navrhovaná 
prováděcí opatření mohou mít značný finanční dopad na podniky. Veškeré případné změny 
musejí být přijímány výhradně v rámci legislativního postupu s plným přezkumem na úrovni 
EU, nebo ponechány členským státům.
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Pozměňovací návrh 290
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření uvedená v odstavci 1, jež mají 
tuto směrnici doplnit o jiné než podstatné 
prvky, se přijmou v souladu s 
regulativním postupem s kontrolou, 
uvedeným v čl. 22 odst. 3. Ze závažných 
naléhavých důvodů může Komise použít 
postup pro naléhavé případy, uvedený v 
čl. 22 odst. 4.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

V souladu se změnou odstavce 1, protože doporučení nemůže doplňovat směrnici o podstatné 
prvky.

Pozměňovací návrh 291
Erika Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření uvedená v odstavci 1, jež mají 
tuto směrnici doplnit o jiné než podstatné 
prvky, se přijmou v souladu s 
regulativním postupem s kontrolou, 
uvedeným v čl. 22 odst. 3. Ze závažných 
naléhavých důvodů může Komise použít 
postup pro naléhavé případy, uvedený v 

vypouští se
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čl. 22 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Procedurální zpřesnění by mělo mít výhradně formu doporučení, ohledně kterého by měl být 
BERT konzultován.

Pozměňovací návrh 292
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření uvedená v odstavci 1, jež mají 
tuto směrnici doplnit o jiné než podstatné 
prvky, se přijmou v souladu s 
regulativním postupem s kontrolou, 
uvedeným v čl. 22 odst. 3. Ze závažných 
naléhavých důvodů může Komise použít 
postup pro naléhavé případy, uvedený v 
čl. 22 odst. 4.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Toto ustanovení by nemělo za následek rovné zacházení se všemi trhy. Veškeré analýzy trhu 
musí splňovat určité základní požadavky. 

Prováděcí ustanovení mohou mít významný finanční dopad na průmysl. V takovém případě je 
třeba zahájit nový legislativní postup.
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Pozměňovací návrh 293
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření uvedená v odstavci 1, jež mají 
tuto směrnici doplnit o jiné než podstatné 
prvky, se přijmou v souladu s 
regulativním postupem s kontrolou, 
uvedeným v čl. 22 odst. 3. Ze závažných 
naléhavých důvodů může Komise použít 
postup pro naléhavé případy, uvedený v 
čl. 22 odst. 4.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření uvedená v odstavci 1, jež mají 
tuto směrnici doplnit o jiné než podstatné 
prvky, se přijmou v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou, uvedeným v čl. 22 
odst. 3. Ze závažných naléhavých důvodů 
může Komise použít postup pro naléhavé 
případy, uvedený v čl. 22 odst. 4.

2. Opatření uvedená v odstavci 1, jež mají 
tuto směrnici doplnit o jiné než podstatné 
prvky, se přijmou v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou, uvedeným v čl. 22 
odst. 3. Ze závažných naléhavých důvodů 
může Komise použít postup pro naléhavé 
případy, uvedený v čl. 22 odst. 4. BERT by 
měl být konzultován u všech naléhavých 
postupů.

Or. en
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Odůvodnění

BERT by měl být konzultován ohledně veškerých prováděcích opatření, která se týkají článku 
7.

Pozměňovací návrh 295
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud článek 9 týkající se rádiových 
frekvencí nestanoví jinak, členské státy 
zohlední v nejvyšší míře požadavek 
technologické neutrality předpisů a zajistí, 
aby při provádění regulačních úkolů 
uvedených v této směrnici a zvláštních 
směrnicích, zejména těch, jež mají zajistit 
účinnou hospodářskou soutěž, postupovaly 
vnitrostátní regulační orgány stejně.

Pokud článek 9 týkající se rádiových 
frekvencí nestanoví jinak, nebo pokud to 
není jinak potřebné k dosažení cílů 
uvedených v odstavcích 2 až 4, členské 
státy zohlední v nejvyšší míře požadavek 
technologické neutrality předpisů o 
každém z jednoznačně vymezených 
příslušných trhů a zajistí, aby při 
provádění regulačních úkolů uvedených v 
této směrnici a zvláštních směrnicích, 
zejména těch, jež mají zajistit účinnou 
hospodářskou soutěž, postupovaly 
vnitrostátní regulační orgány stejně.

Or. de

Odůvodnění

Zásada technologické neutrality je pozitivní, měla by však být až druhořadá v případě, že se 
dostane do konfliktu s jiným významnějším regulačním cílem. Navíc je nezbytné, aby příslušné 
trhy byly jasně vymezeny a aby se technologická neutralita omezovala na jeden konkrétní trh.
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Pozměňovací návrh 296
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajišťují, aby uživatelé, včetně zdravotně 
postižených uživatelů, starších osob a 
uživatelů se zvláštními sociálními 
potřebami, získali maximální výhody z 
hlediska možnosti volby, ceny a kvality;

a) zajišťují, aby uživatelé, včetně zdravotně 
postižených uživatelů, starších osob a 
uživatelů se zvláštními sociálními 
potřebami, získali maximální výhody z 
hlediska možnosti volby, ceny a kvality a 
že budou vypláceny náhrady za veškeré 
čisté náklady, o nichž mohou dodavatelé 
prokázat, že jim vznikly v souvislosti se 
zavedením těchto povinností veřejné 
služby;

Or. de

Odůvodnění

Vyjasnění omezující rozšíření těchto povinností a zpřesňující, že povinnosti týkající se 
sociálních náhrad představují úkol veřejné služby, jejíž poskytování může pro operátory 
představovat dodatečné náklady a tyto náklady by měly hradit veřejné orgány na základě 
předložených dokladů. Není vhodné, aby byly za poskytování obsahu odpovědné vnitrostátní 
regulační orgány.

Pozměňovací návrh 297
Gabriele Albertini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajišťují, aby nedocházelo k narušování 
nebo omezování hospodářské soutěže v 
odvětví elektronických komunikací, 

b) zajišťují, aby nedocházelo k narušování 
nebo omezování hospodářské soutěže v 
odvětví elektronických komunikací, 
zejména v přístupu ke službám ve všech 
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zejména v oblasti poskytování obsahu; sítích;

Or. en

Odůvodnění

Databáze účastníků za účelem poskytování informačních služeb o účastnických číslech jsou 
důležitou službou pro postižené a starší uživatele a pro uživatele obecně. Je nezbytné, aby tyto 
služby poskytovaly všechny telekomunikační sítě.

Pozměňovací návrh 298
Stefano Zappalà

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) zajišťují, aby nedocházelo k narušování 
nebo omezování hospodářské soutěže v 
odvětví elektronických komunikací, 
zejména v přístupu ke službám ve všech 
sítích;

Or. en

Odůvodnění

Databáze účastníků za účelem poskytování informačních služeb o účastnických číslech jsou 
důležitou službou pro postižené a starší uživatele a pro uživatele obecně. Je nezbytné, aby tyto 
služby poskytovaly všechny telekomunikační sítě.

Pozměňovací návrh 299
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. b
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) zajišťují, aby nedocházelo k narušování 
nebo omezování hospodářské soutěže v 
odvětví elektronických komunikací, 
zejména v oblasti poskytování obsahu a v 
přístupu ke službám ve všech sítích;

Or. en

Odůvodnění

Databáze účastníků za účelem poskytování informačních služeb o účastnických číslech jsou 
důležitou službou pro postižené a starší uživatele a pro uživatele obecně. Je nezbytné, aby tyto 
služby poskytovaly všechny telekomunikační sítě.

Pozměňovací návrh 300
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Vyjasnění omezující rozšíření těchto povinností a zpřesňující, že povinnosti týkající se 
sociálních náhrad představují úkol veřejné služby, jejíž poskytování může pro operátory 
představovat dodatečné náklady a tyto náklady by měly hradit veřejné orgány na základě 
předložených dokladů. Není vhodné, aby byly za poskytování obsahu odpovědné vnitrostátní 
regulační orgány.
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Pozměňovací návrh 301
Dragoş Florin David

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Právní rámec odvětví telekomunikací řídí přístup k sítím. Nový režim nesmí narušovat oblast 
poskytování obsahu. Tuto oblast pokryje právní úprava pro sdělovací prostředky jednotlivých 
členských států.
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Pozměňovací návrh 303
Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) zajišťují, aby nedocházelo k narušování 
nebo omezování hospodářské soutěže v 
odvětví elektronických komunikací, 
zejména v oblasti poskytování a přístupu 
k obsahu a ke službám ve všech sítích;

Or. en

Odůvodnění

Databáze účastníků za účelem poskytování informačních služeb o účastnických číslech jsou 
důležitou službou pro postižené a starší uživatele a pro uživatele obecně. Je nezbytné, aby tyto 
služby poskytovaly všechny telekomunikační sítě.

Pozměňovací návrh 304
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) zajišťují, aby s přihlédnutím 
k pravidlům o státní pomoci nedocházelo 
k narušování nebo omezování hospodářské 
soutěže v odvětví elektronických 
komunikací, zejména v oblasti poskytování 
obsahu.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby veřejné investice, jež mohou sehrávat významnou roli při podpoře zavádění 
širokopásmových sítí, nenarušovaly trh ani nebyly realizovány za nespravedlivých podmínek 
ve srovnání se soukromými podniky. Vnitrostátní regulační orgány by proto měly při podpoře 
hospodářské soutěže v odvětví telekomunikačních služeb zohlednit obecné podmínky pro 
udílení státní pomoci.

Pozměňovací návrh 305
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. c
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) spolupracují s Komisí a úřadem, aby 
zajistily vývoj jednotné regulační praxe 
a jednotného uplatňování této směrnice a 
zvláštních směrnic.

d) spolupracují v rámci BERT, aby 
zajistily vývoj jednotné regulační praxe, 
která rovněž zohledňuje cíle této směrnice 
s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám 
na jednotlivých vnitrostátních trzích, a 
jednotného uplatňování této směrnice a 
zvláštních směrnic.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice platí pro značné množství vnitrostátních trhů s velmi odlišnou mírou rozvoje a 
odlišnými podmínkami hospodářské soutěže. Zvláštní zřetel je třeba věnovat vnitrostátním 
podmínkám, protože na jedné straně trhy s účinnou regulací nesmějí být nadměrně 
regulovány a na straně druhé nesmí regulace potlačovat rozvoj hospodářské soutěže na 
trzích, kde ještě není rozvinutá. Z tohoto hlediska se jako nejvhodnější rámec jeví BERT.

Pozměňovací návrh 306
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. c a (nové)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 2 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) V odstavci 2 se vkládá písmeno, které 
zní:
„da) avšak v zemích s málo rozvinutou 
pevnou infrastrukturou a slabým 
pokrytím pevných a širokopásmových 
služeb zváží vnitrostátní regulační úřady 
potřebu přiznat vyšší prioritu cíli podpory 
investic před cílem týkajícím se podpory 
hospodářské soutěže.“

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. c a (nové)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Vkládá se článek, který zní:
„3a. Vnitrostátní regulační orgány usilují 
o vytvoření řádného regulačního prostředí 
pro investování do nových přístupových 
sítí; hospodářská soutěž mezi platformami 
bude jedinečnou příležitostí k inovaci. 
Toto regulační prostředí by mimo jiné 
mělo:
a) být předvídatelné po dobu, která 
odpovídá době potřebné pro návrat 
rozsáhlých investic;
b) usilovat o co největší zeměpisný dosah 
hospodářské soutěže mezi platformami;
c) umožnit, aby z rychlejšího 
geografického pokrytí vyplývala 
konkurenční výhoda, což by podpořilo 
vytváření sítí;
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d) být atraktivní pro použití zdrojů z 
finančních trhů na vysoké vstupní 
investice do nových přístupových sítí;
e) umožnit pružné obchodní dohody o 
investicích a sdílení rizik mezi operátory 
nových přístupových sítí;
f) zohlednit dlouhodobé podmínky 
potřebné pro návrat investic do nových 
infrastruktur;
g) podporovat co největší, ale průhlednou 
pružnost maloobchodních cen pro služby 
poskytované prostřednictvím těchto 
nových infrastruktur.“

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vytvořit progresivní přístupový režim pro novou generaci sítí, který se bude 
zaměřovat na pobídky pro inovace a investice a to způsobem, který potenciálním investorům 
zajistí jistotu, předvídatelnost a stabilitu regulačního prostředí.

Pozměňovací návrh 308
Dominique Vlasto, Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) V odstavci 4 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„ga) ověří si spolupráci podniků, které 
poskytují sítě elektronických komunikací, 
s příslušnými odvětvími při ochraně a 
podpoře zákonného obsahu v sítích a 
službách elektronických komunikací.“ 

Or. en



PE407.630v01-00 88/101 AM\725136CS.doc
Externí překlad

CS

Odůvodnění

 This amendment is added to Chapter III “Tasks of national regulatory authorities”. It places 
on electronic communications services and networks an obligation to co-operate with 
intellectual property rights holders (authors, producers, performers) to work out common 
ways and means of protecting and promoting copyrighted works. Enforcement of this 
obligation is entrusted to the national regulatory authority, which is required to implement it 
in compliance with the subsidiarity principle having regard to the specific characteristics of 
the electronic communications market of the country concerned and prevailing consultative 
arrangements.

Pozměňovací návrh 309
Gianni De Michelis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) Vkládá se nový odstavec, který zní:
4a. Vnitrostátní regulační orgány usilují o 
vytvoření řádného regulačního prostředí 
pro konkurenceschopné investování do 
nových přístupových sítí, jež by mohlo 
napomáhat rozvoji hospodářské soutěže 
mezi platformami.
Toto regulační prostředí by mimo jiné 
mělo:
a) podporovat tržně zaměřené investice a 
inovace, včetně umožnění smluv o sdílení 
investic a rizik na obchodním základě;
b) všemožně podporovat hospodářskou 
soutěž v oblasti infrastruktur;
c) umožnit cenovou pružnost, včetně 
zeměpisného rozlišování cen a jejich 
odstupňování podle kvality poskytovaných 
služeb;
d) nezavádět zbytečná regulační opatření 
tam, kde mohou podniky uzavřít obchodní 
dohodu;
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e) podporovat včasné investice, včetně 
umožnění příznivějších podmínek pro 
prvotní investice do nových technologií a 
infrastruktur;
f) být přiměřené místním podmínkám a 
konkurenceschopnosti příslušného 
zeměpisného trhu;
g) být předvídatelné po dobu, která 
odpovídá době potřebné pro návrat 
rozsáhlých investic do nových 
přístupových sítí;“

Or. en

Odůvodnění

The new paragraph 5 aims at specifying the objective of the regulatory framework taking into 
consideration that the main aim of the framework is to favour the mass roll-out of Next 
Generation Access Network anywhere in Europe. To this extent, the new paragraph specifies 
that the regulatory environment seeks to: promote market driven investments and innovation, 
also by allowing investments-sharing agreements and risk sharing contracts; allow price 
flexibility including geographical and quality of service price differentiation; refrain from 
introducing unnecessary regulatory constraints where undertakings may reach commercial 
agreements; encourage timely investment also by allowing for more favourable conditions to 
earlier investments in new technologies and infrastructures; recognize the importance of 
geographical assessment of markets; be predictable for a period of time needed to remunerate 
the significant investments required by new access infrastructure.

Pozměňovací návrh 310
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) V článku 8 se vkládá nový odstavec 
4a, který zní: 

„4a. Vnitrostátní regulační orgány při 
sledování cílů politik uvedených v 
článcích 2, 3 a 4 musí usilovat o vytvoření 
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regulačního prostředí pro investice do 
infrastruktur přístupových sítí; toto 
prostředí musí splňovat přinejmenším tato 
kritéria:
a) vytvořit právní jistotu pro dobu 
potřebnou k tomu, aby se investice staly 
ziskovými;
b) dosahovat co největšího zeměpisného 
rozsahu hospodářské soutěže mezi 
platformami;
c) umožnit, aby z rychlejšího 
geografického pokrytí vyplývala 
konkurenční výhoda, což by podpořilo 
vytváření sítí.
d) být atraktivní pro použití zdrojů z 
finančních trhů na vysoké vstupní 
investice do nových přístupových sítí;
e) umožnit dobrovolné dohody o 
investicích a sdílení rizik mezi operátory 
nových přístupových sítí;
f) zohledňovat dlouhodobé podmínky 
potřebné pro návrat investic do nových 
infrastruktur a podporovat co největší 
pružnost cen pro konečné uživatele služeb 
poskytovaných prostřednictvím nové 
infrastruktury;“

Or. de

Odůvodnění

V zájmu rozvoje nové generace přístupových sítí se musí stávající regulační rámec 
přizpůsobit těmto investičním výzvám. Regulace musí povzbuzovat ochotu účastníků trhu 
investovat do přístupu nové generace a přijímat odpovídající rizika.

Pozměňovací návrh 311
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. e a (nové)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) V článku 8 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„4a. Vnitrostátní regulační orgány usilují 
o vytvoření řádného regulačního prostředí 
pro konkurenceschopné investování do 
nových přístupových sítí, které je 
jedinečnou příležitostí k inovaci a 
hospodářské soutěži mezi platformami na 
cestě k deregulaci. Toto regulační 
prostředí by mimo jiné mělo:
a) být předvídatelné po dobu, která 
odpovídá době potřebné k tomu, aby se 
velké investice staly ziskovými; 
b) usilovat o co největší zeměpisný dosah 
hospodářské soutěže mezi platformami;
c) umožnit, aby z rychlejšího 
geografického pokrytí vyplývala 
konkurenční výhoda, což by podpořilo 
vytváření sítí;
d) být atraktivní pro použití zdrojů z 
finančních trhů na vysoké vstupní 
investice do nových přístupových sítí; 
e) umožnit pružné obchodní dohody o 
investicích a sdílení rizik mezi operátory 
nových přístupových sítí.“

Or. en

Odůvodnění

Stávající právní předpisy je nutné přizpůsobit investičním úkolům v souvislosti se zaváděním 
přístupových sítí příští generace. Právní předpisy musí účastníkům trhu umožnit do těchto sítí 
investovat, a tedy i zohlednit rizika s tím spojená.
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Pozměňovací návrh 312
Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) V článku 8 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„4a. Vnitrostátní regulační orgány usilují 
o vytvoření řádného regulačního prostředí 
pro investování do nových přístupových 
sítí, jež by mohlo napomáhat rozvoji 
hospodářské soutěže mezi platformami.
Toto regulační prostředí by mimo jiné 
mělo:
a) podporovat tržně zaměřené investice a 
inovace, včetně umožnění smluv o sdílení 
investic a rizik na obchodním základě;
b) všemožně podporovat hospodářskou 
soutěž v oblasti infrastruktur;“

Or. en

Odůvodnění

Nový odstavec 5 usiluje o vymezení cíle regulačního rámce s přihlédnutím k tomu, že hlavním 
cílem rámce je podporovat hromadné zavádění přístupových sítí nové generace kdekoli 
v Evropě. V tomto smyslu nový odstavec stanoví, že regulační rámec se snaží: podporovat 
tržně zaměřené investice a inovace, a to i tím, že umožní uzavírání smluv o sdílení investic a 
rizik.

Pozměňovací návrh 313
Catherine Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 4 a (nový) – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. V čl. 8 odst. 4a se doplňuje písmeno, 
které zní:

c) ukládají předběžné regulační 
povinnosti, pouze pokud neexistuje 
účinná a udržitelná hospodářská soutěž, a 
tyto povinnosti zmírňují nebo ruší, jakmile 
tato soutěž existuje;

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu souladu s pozměňovacím návrhem 20.

Pozměňovací návrh 314
Mary Honeyball

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Vkládá se nový článek 8a, který zní:
„Článek 8a

Koordinace politik rádiového spektra ve 
Společenství

1. Členské státy spolupracují mezi sebou a 
s Komisí na strategickém plánování a 
harmonizaci používání rádiových 
frekvencí ve Společenství.
2. Členské státy zajistí koordinaci 
politických přístupů a případně 
harmonizované podmínky týkající se 
dostupnosti a účinného využívání 
rádiového spektra, které jsou nezbytné pro 
vytvoření a fungování vnitřního trhu.
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3. Členské státy zajistí koordinované a 
včasné poskytování informací o 
přidělování, dostupnosti a užívání 
rádiových frekvencí ve Společenství.
4. Zřizuje se Výbor pro politiku rádiového 
spektra (RSPC) s cílem přispět k naplnění 
cílů stanovených v odstavcích 1 až 3.
RSPC má poradní funkci vůči 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi v 
otázkách politiky rádiového spektra.
RSPC se skládá z jednoho předního 
zástupce z každého vnitrostátního 
regulačního orgánu, který je odpovědný 
za politiku rádiového spektra v každém 
členském státě. Členem RSPC je také 
Komise, nemá však právo hlasovat.
5. RSPC přijímá na žádost Evropského 
parlamentu, Rady nebo Komise nebo z 
vlastního podnětu na základě většinového 
hlasování stanoviska. Každý členský stát 
má jeden hlas, Komise se hlasování 
neúčastní.
6. Komise v nejvyšší míře zohlední 
stanovisko RSPC, každé tři roky stanoví 
společné politické cíle a vydá nezávazné 
pokyny pro rozvoj politiky spektra 
Společenství.
7. Komise může při co nejvyšším 
zohlednění stanoviska RSPC navrhovat 
legislativní opatření k plnění společných 
politických cílů uvedených v odstavci 6.
8. RSPC předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu o 
činnosti.“

Or. en

Odůvodnění

Body 4 a 9 pozměňovacího návrhu 23 zpravodajky byly odstraněny. Ohrožují vyjednávací 
pozici Evropy dojednanou v rámci CEPT a odporují zásadě subsidiarity.
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Pozměňovací návrh 315
Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Vkládá se nový článek 8a, který zní:
„Článek 8a

Koordinace politik rádiového spektra ve 
Společenství 

1. Členské státy spolupracují mezi sebou a 
s Komisí na evropské a mezinárodní 
úrovni na strategickém plánování a 
harmonizaci používání rádiových 
frekvencí ve Společenství. Zajistí 
soudržnost politických přístupů v oblasti 
rádiového spektra s ostatními 
vnitrostátními politikami a politikami EU, 
jako např. politiky v oblasti sdělovacích 
prostředků.
2. Členské státy zajistí koordinaci 
politických přístupů a případně 
harmonizované podmínky týkající se 
dostupnosti a účinného využívání spektra, 
které jsou nezbytné pro vytvoření a 
fungování vnitřního trhu a jsou v souladu 
s hospodářskými, politickými, kulturními, 
zdravotními a sociálními hledisky 
souvisejícími s využíváním rádiového 
spektra. 
3. Členské státy zajistí koordinované a 
včasné poskytování informací o 
přidělování, dostupnosti a užívání 
rádiových frekvencí ve Společenství.
4. Členské státy zajistí účinnou koordinaci 
zájmů Společenství v mezinárodních 
organizacích, pokud rádiové spektrum 
ovlivňuje politiky Společenství.
5. Zřizuje se Výbor pro politiku rádiového 
spektra (RSPC) s cílem přispět k naplnění 
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cílů stanovených v odstavcích 1 až 4.
RSPC má poradní funkci vůči 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi v 
otázkách politiky rádiového spektra.
RSPC se skládá z jednoho předního 
zástupce z každého vnitrostátního 
regulačního orgánu, který je odpovědný 
za politiku rádiového spektra, a jednoho 
předního zástupce z každého nezávislého 
regulačního orgánu, který je odpovědný 
za regulaci sdělovacích prostředků v 
každém členském státě. Členem RSPC je 
také Komise, nemá však právo hlasovat.
6. RSPC přijímá na žádost Evropského 
parlamentu, Rady nebo Komise nebo z 
vlastního podnětu na základě 
kvalifikované většiny stanoviska. Každý 
členský stát má jeden hlas, Komise se 
hlasování neúčastní. 
7. Komise v nejvyšší míře zohlední 
stanovisko RSPC, každé tři roky stanoví 
společné politické cíle a vydá nezávazné 
pokyny pro rozvoj politiky spektra 
Společenství.
8. Komise navrhne při co nejvyšším 
zohlednění stanoviska RSPC legislativní 
opatření k plnění společných politických 
cílů uvedených v odstavci 7.
9. Pokud je to nezbytné pro zajištění 
účinné koordinace zájmů Společenství v 
mezinárodních organizacích, může 
Komise se souhlasem RSPC navrhnout 
Evropskému parlamentu a Radě mandát k 
vyjednávání.
10. RSPC předkládá Evropskému 
parlamentu, členským státům, BERT a 
Radě výroční zprávu o činnosti.“

Or. en

Odůvodnění

Strategické plánování v oblasti rádiového spektra na úrovni EU vyžaduje dodržování 
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závazných mezinárodních dohod a pravomocí členských států v oblasti rádiového spektra. 
Pouze prostřednictvím koordinace politických přístupů dosáhne správa spektra v EU pokroku.  
Nový výbor, složený z jednoho zástupce každého regulačního orgánu pro oblast 
telekomunikací a médií v členských státech – čímž se zohledňuje pouto mezi regulací přenosu 
a regulací obsahu –, je navrhován proto, aby pomohl s rozvojem integrované politiky spektra 
EU. 

Pozměňovací návrh 316
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Vkládá se nový článek, který zní: 
„Článek 8a 

Koordinace politik rádiového spektra ve 
Společenství 

1. Členské státy spolupracují mezi sebou a 
s Komisí na strategickém plánování a 
harmonizaci používání rádiových 
frekvencí ve Společenství. Zajistí 
soudržnost politických přístupů v oblasti 
rádiového spektra s ostatními 
vnitrostátními politikami a politikami EU, 
jako např. politiky v oblasti sdělovacích 
prostředků. 
2. Členské státy zajistí koordinaci 
politických přístupů a případně 
harmonizované podmínky týkající se 
dostupnosti a účinného využívání spektra, 
které jsou nezbytné pro vytvoření a 
fungování vnitřního trhu a jsou v souladu 
s hospodářskými, politickými, kulturními, 
zdravotními a sociálními hledisky 
souvisejícími s využíváním rádiového 
spektra. 
3. Členské státy zajistí koordinované a 
včasné poskytování informací o 
přidělování, dostupnosti a užívání 
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rádiových frekvencí ve Společenství. 
4. Členské státy zajistí účinnou koordinaci 
zájmů Společenství v mezinárodních 
organizacích, pokud rádiové spektrum 
ovlivňuje politiky Společenství. 
5. Zřizuje se Výbor pro politiku rádiového 
spektra (RSPC) s cílem přispět k naplnění 
cílů stanovených v odstavcích 1 až 4. 
RSPC má poradní funkci vůči 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi v 
otázkách politiky rádiového spektra. 
RSPC se skládá z jednoho předního 
zástupce z každého vnitrostátního 
regulačního orgánu, který je odpovědný 
za politiku rádiového spektra, a jednoho 
předního zástupce z každého nezávislého 
regulačního orgánu, který je odpovědný 
za regulaci sdělovacích prostředků v 
každém členském státě. Členem RSPC je 
také Komise, nemá však právo hlasovat. 
6. RSPC přijímá na žádost Evropského 
parlamentu, Rady nebo Komise nebo z 
vlastního podnětu na základě 
kvalifikované většiny stanoviska. Každý 
členský stát má jeden hlas, Komise se 
hlasování neúčastní.
7. Komise v nejvyšší míře zohlední 
stanovisko RSPC, každé tři roky stanoví 
společné politické cíle a vydá nezávazné 
pokyny pro rozvoj politiky spektra 
Společenství.
8. Komise může při co nejvyšším 
zohlednění stanoviska RSPC navrhovat 
legislativní opatření k plnění společných 
politických cílů uvedených v odstavci 7.
9. Pokud je to nezbytné pro zajištění 
účinné koordinace zájmů Společenství v 
mezinárodních organizacích, může 
Komise se souhlasem RSPC navrhnout 
Evropskému parlamentu a Radě mandát k 
vyjednávání. 
10. RSPC předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu o 
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činnosti.“

Or. en

Odůvodnění

Strategické plánování v oblasti rádiového spektra na úrovni EU vyžaduje dodržování 
závazných mezinárodních dohod a pravomocí členských států v oblasti rádiového spektra. 
Pouze prostřednictvím koordinace politických přístupů dosáhne správa spektra v EU pokroku.

Nový výbor, složený z jednoho zástupce každého regulačního orgánu pro oblast 
telekomunikací a médií v členských státech – čímž se zohledňuje pouto mezi regulací přenosu 
a regulací obsahu –, je navrhován proto, aby pomohl s rozvojem integrované politiky spektra 
EU. 

Pozměňovací návrh 317
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Vkládá se nový článek, který zní: 
„Článek 8a 

Koordinace politik rádiového spektra ve 
Společenství 

1. Členské státy spolupracují mezi sebou a 
s Komisí na strategickém plánování a 
harmonizaci používání rádiových 
frekvencí ve Společenství. Zajistí 
soudržnost politických přístupů v oblasti 
rádiového spektra s ostatními 
vnitrostátními politikami a politikami EU, 
jako např. politiky v oblasti sdělovacích 
prostředků. 
2. Členské státy zajistí koordinaci 
politických přístupů a případně 
harmonizované podmínky týkající se 
dostupnosti a účinného využívání spektra, 
které jsou nezbytné pro vytvoření a 
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fungování vnitřního trhu a jsou v souladu 
s hospodářskými, politickými, kulturními, 
zdravotními a sociálními hledisky 
souvisejícími s využíváním rádiového 
spektra. 
3. Členské státy zajistí koordinované a 
včasné poskytování informací o 
přidělování, dostupnosti a užívání 
rádiových frekvencí ve Společenství. 
4. Členské státy zajistí účinnou koordinaci 
zájmů Společenství v mezinárodních 
organizacích, pokud rádiové spektrum 
ovlivňuje politiky Společenství. 
5. Zřizuje se Výbor pro politiku rádiového 
spektra (RSPC) s cílem přispět k naplnění 
cílů stanovených v odstavcích 1 až 4. 
RSPC má poradní funkci vůči 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi v 
otázkách politiky rádiového spektra. 
RSPC se skládá z jednoho předního 
zástupce z každého vnitrostátního 
regulačního orgánu, který je odpovědný 
za politiku rádiového spektra, a jednoho 
předního zástupce z každého nezávislého 
regulačního orgánu, který je odpovědný 
za regulaci sdělovacích prostředků v 
každém členském státě. Členem RSPC je 
také Komise, nemá však právo hlasovat. 
6. RSPC přijímá na žádost Evropského 
parlamentu, Rady nebo Komise nebo z 
vlastního podnětu na základě 
kvalifikované většiny stanoviska. Každý 
členský stát má jeden hlas, Komise se 
hlasování neúčastní. 
7. Komise v nejvyšší míře zohlední 
stanovisko RSPC, každé tři roky stanoví 
společné politické cíle a vydá nezávazné 
pokyny pro rozvoj politiky spektra 
Společenství. 
8. Komise může při co nejvyšším 
zohlednění stanoviska RSPC navrhovat 
legislativní opatření k plnění společných 
politických cílů uvedených v odstavci 7.
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9. Pokud je to nezbytné pro zajištění 
účinné koordinace zájmů Společenství v 
mezinárodních organizacích, může 
Komise se souhlasem RSPC navrhnout 
Evropskému parlamentu a Radě mandát k 
vyjednávání.
10. RSPC předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu o 
činnosti.“ 

Or. en

Odůvodnění

Strategické plánování v oblasti rádiového spektra na úrovni EU vyžaduje dodržování 
závazných mezinárodních dohod a pravomocí členských států v oblasti rádiového spektra. 
Pouze prostřednictvím koordinace politických přístupů dosáhne správa spektra v EU pokroku.

Nový výbor, složený z jednoho zástupce každého regulačního orgánu pro oblast 
telekomunikací a médií v členských státech – čímž se zohledňuje pouto mezi regulací přenosu 
a regulací obsahu –, je navrhován proto, aby pomohl s rozvojem integrované politiky spektra 
EU.
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