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Pozměňovací návrh 318
Erna Hennicot-Schoepges

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zajistí na svých územích 
účinnou správu rádiových frekvencí pro 
služby elektronických komunikací v 
souladu s článkem 8. Zajistí, aby se při 
rozdělování a přidělování takových 
rádiových frekvencí vnitrostátními 
regulačními orgány vycházelo z 
objektivních, průhledných, 
nediskriminačních a přiměřených kritérií, 
aby se dodržovaly mezinárodní dohody 
(včetně dohod uzavřených pod záštitou 
ITU) a brala v úvahu hlediska veřejné 
politiky.

Or. en

Odůvodnění

Odkazy na rozhodnutí Evropské komise o rádiovém spektru a radiokomunikační řád 
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) jsou nezbytné k zajištění soudržnosti mezi předpisy 
EU a souladu předpisů EU s mezinárodními předpisy, jimiž se řídí tabulky pro vnitrostátní 
přidělování frekvence. Účinná správa rádiového spektra je odpovědností vnitrostátních 
regulačních orgánů a vyžaduje dodržování postupů ITU.
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Pozměňovací návrh 319
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zajistí na svých územích 
účinnou správu rádiových frekvencí pro 
služby elektronických komunikací 
v souladu s článkem 8. Zajistí, aby se při 
rozdělování a přidělování takových 
rádiových frekvencí vnitrostátními 
regulačními orgány vycházelo 
z objektivních, průhledných, 
nediskriminačních a přiměřených kritérií
dodržujících mezinárodní dohody a 
beroucích v úvahu hlediska veřejné 
politiky.

Or. es

Odůvodnění

Specifické technické vlastnosti rádiových frekvencí na jedné straně vyžadují, aby byly 
spravovány v souladu s mezinárodními dohodami, jež přesahují vztahy mezi členskými státy 
EU, a na druhé straně z nich činí dokonalý prostředek k dosažení některých cílů veřejné 
politiky, zejména sociální a územní soudržnosti, podpory svobody projevu a kulturní a 
jazykové rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí na svých územích 
účinnou správu rádiových frekvencí pro 
služby elektronických komunikací 

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

v souladu s článkem 8. Zajistí, aby se při 
rozdělování a přidělování takových 
rádiových frekvencí vnitrostátními 
regulačními orgány vycházelo 
z objektivních, průhledných, 
nediskriminačních a přiměřených kritérií. 
Přitom musí členské státy dodržovat 
mezinárodní dohody a mohou brát 
v úvahu hlediska veřejné politiky. 

Or. en

Odůvodnění

Jelikož frekvence přesahují hranice EU, je nutné dodržovat mezinárodní dohody o zabránění 
interferenci.

Pozměňovací návrh 321
Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Vzhledem ke skutečnosti, že rádiové 
frekvence jsou veřejným statkem 
s významnou sociální, kulturní a 
hospodářskou hodnotou, zajistí členské
státy na svých územích účinnou správu 
rádiových frekvencí pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s článkem 8. Zajistí, aby se při rozdělování 
a přidělování takových rádiových frekvencí 
vnitrostátními regulačními orgány 
vycházelo z objektivních, průhledných, 
nediskriminačních a přiměřených kritérií.

Or. en

Odůvodnění

Rádiové spektrum je bezpochyby vzácným zdrojem. Jeho hodnota pro hospodářství i veřejnost 
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by proto měla být zohledňována a mělo by být vyváženým způsobem účinně spravováno.

Pozměňovací návrh 322
Catherine Trautmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy podporují harmonizaci 
používání rádiových frekvencí v celém 
Společenství v souladu s potřebou zajistit 
jejich účinné a efektivní využívání a 
v souladu s rozhodnutím č. 676/2002/ES 
(rozhodnutí o rádiovém spektru).

2. Členské státy podporují harmonizaci 
používání rádiových frekvencí v celém 
Společenství v souladu s potřebou zajistit 
jejich účinné a efektivní využívání.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem 58, kterým se ruší rozhodnutí 
o rádiovém spektru s cílem dosáhnout jednotného, zjednodušeného a soudržného regulačního 
rámce pro rádiové spektrum.

Pozměňovací návrh 323
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

2. Členské státy podporují harmonizaci 
používání rádiových frekvencí v celém 
Společenství v souladu s potřebou zajistit 
jejich účinné a efektivní využívání a 
v souladu s rozhodnutím č. 676/2002/ES 
(rozhodnutí o rádiovém spektru).

2. Členské státy podporují harmonizaci 
používání rádiových frekvencí v celém 
Společenství v souladu s potřebou zajistit 
jejich účinné a efektivní využívání, což 
může přispět k úsporám z rozsahu a 
interoperabilitě služeb ve prospěch 
spotřebitelů, a v souladu s rozhodnutím 
č. 676/2002/ES (rozhodnutí o rádiovém 
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spektru).

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Aby bylo zajištěno rovné zacházení, 
neměl by být žádný uživatel rádiového 
spektra zproštěn povinnosti platit obvyklé 
poplatky za používání spektra.

Or. ro

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit soudržnost s bodem odůvodnění 50. 

Pozměňovací návrh 325
Erna Hennicot-Schoepges

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech otevřených pro služby 
elektronických komunikací bylo možné 
používat všechny typy rádiových sítí nebo 
technologií bezdrátového přístupu.

3. Pokud druhý pododstavec nestanoví 
jinak, členské státy zajistí, pokud to bude 
možné, aby v kmitočtových pásmech 
dostupných pro služby elektronických 
komunikací bylo možné používat všechny 
typy technologií, v souladu se svými plány 
pro vnitrostátní přidělování frekvence a 
radiokomunikačním řádem ITU.
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Or. en

Odůvodnění

Odkazy na rozhodnutí Evropské komise o rádiovém spektru a radiokomunikační řád 
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) jsou nezbytné k zajištění soudržnosti mezi předpisy 
EU a souladu předpisů EU s mezinárodními předpisy, jimiž se řídí tabulky pro vnitrostátní 
přidělování frekvence. Účinná správa rádiového spektra je odpovědností vnitrostátních 
regulačních orgánů a vyžaduje dodržování postupů ITU. Politika technologické neutrality a 
neutrality vůči službám a pružnosti vyvolává otázku, jak mohou satelitní a pozemní (zejména 
mobilní) technologie fungovat ve stejných nebo sousedních pásmech.

Pozměňovací návrh 326
Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech otevřených pro služby 
elektronických komunikací bylo možné 
používat všechny typy rádiových sítí nebo 
technologií bezdrátového přístupu.

3. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c a článku 9d 
nestanoví jinak, členské státy usnadní, 
pokud to bude možné, v kmitočtových 
pásmech přidělených pro služby 
elektronických komunikací používání 
všech typů rádiových sítí nebo technologií 
bezdrátového přístupu, v souladu se svými 
plány pro vnitrostátní přidělování 
frekvence a radiokomunikačním řádem 
ITU.

Or. en

Odůvodnění

Odkazy na rozhodnutí Evropské komise o rádiovém spektru a radiokomunikační řád 
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) jsou nezbytné k zajištění soudržnosti mezi předpisy 
EU a souladu předpisů EU s mezinárodními předpisy, jimiž se řídí tabulky pro vnitrostátní 
přidělování frekvence. Účinná správa rádiového spektra je odpovědností vnitrostátních 
regulačních orgánů a vyžaduje dodržování postupů ITU.
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Pozměňovací návrh 327
Erika Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech otevřených pro služby 
elektronických komunikací bylo možné 
používat všechny typy rádiových sítí nebo 
technologií bezdrátového přístupu.

3. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech dostupných pro služby 
elektronických komunikací bylo možné 
používat všechny typy rádiových sítí nebo 
technologií bezdrátového přístupu,
v souladu se svými tabulkami pro 
vnitrostátní přidělování frekvence 
a radiokomunikačním řádem ITU.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh doplňuje odkaz na tabulky pro vnitrostátní přidělování frekvence a 
radiokomunikační řád ITU. 

Pozměňovací návrh 328
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud druhý pododstavec nebo 
opatření přijatá podle článku 9c nestanoví 
jinak, členské státy zajistí, aby 
v kmitočtových pásmech otevřených pro 
služby elektronických komunikací bylo 
možné používat všechny typy rádiových 

3. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech otevřených pro služby 
elektronických komunikací bylo možné 
používat všechny typy rádiových sítí nebo 
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sítí nebo technologií bezdrátového 
přístupu.

technologií bezdrátového přístupu,
v souladu se svými tabulkami pro 
vnitrostátní přidělování frekvence 
a v radiokomunikačním řádu ITU.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož frekvence přesahují hranice EU, je nutné dodržovat mezinárodní dohody o zabránění 
interferenci

Pozměňovací návrh 329
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech otevřených pro služby 
elektronických komunikací bylo možné 
používat všechny typy rádiových sítí nebo 
technologií bezdrátového přístupu.

3. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy budou v kmitočtových 
pásmech otevřených pro služby 
elektronických komunikací podporovat 
používání všech typů rádiových sítí nebo 
technologií bezdrátového přístupu 
v souladu se svými tabulkami pro 
vnitrostátní přidělování frekvence, 
přičemž budou co nejvíce přihlížet 
k nařízením, která v této oblasti vydávají 
mezinárodní telekomunikační orgány.

Or. es

Odůvodnění

Snahy na podporu účinného využití a účinné správy rádiových frekvencí patří mezi cíle čl. 8 
odst. 2 a musí být prosazovány nejen s ohledem na frekvenční pásma podléhající obecnému 
oprávnění, ale i na pásma, která jsou předmětem práva na užívání.
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Pozměňovací návrh 330
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech otevřených pro služby 
elektronických komunikací bylo možné 
používat všechny typy rádiových sítí nebo
technologií bezdrátového přístupu.

3. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech otevřených pro služby 
elektronických komunikací bylo možné 
používat všechny typy technologií.

Or. fr

Odůvodnění

Všechny typy sítí nemohou společně existovat bez potřebných technických omezení, která 
zabraňují interferenci (např. sítě rozhlasového vysílání a pozemní mobilní sítě). Pokud jde 
o typy sítí, měla by být neutralita vyloučena.

Pozměňovací návrh 331
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – úvodní věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy však mohou na používané
typy rádiových sítí nebo technologií 
bezdrátového přístupu uvalit přiměřená a 
nediskriminační omezení, je-li nutné: 

Členské státy však mohou na typy 
rádiových sítí nebo technologií 
bezdrátového přístupu používané pro 
služby elektronických komunikací uvalit 
přiměřená a nediskriminační omezení, je-li 
nutné:

Or. en
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Odůvodnění

Odkazy na rozhodnutí Evropské komise o rádiovém spektru a radiokomunikační řád 
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) jsou nezbytné k zajištění soudržnosti mezi předpisy 
EU a souladu předpisů EU s mezinárodními předpisy, jimiž se řídí tabulky pro vnitrostátní 
přidělování frekvence. Účinná správa rádiového spektra je odpovědností vnitrostátních 
regulačních orgánů a vyžaduje dodržování postupů ITU. Politika technologické neutrality a 
neutrality vůči službám a pružnosti vyvolává otázku, jak mohou satelitní a pozemní (zejména 
mobilní) technologie fungovat ve stejných nebo sousedních pásmech.

Pozměňovací návrh 332
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zabránit škodlivé interferenci, a) zabránit možnosti škodlivé interference,

Or. en

Odůvodnění

Odkazy na rozhodnutí Evropské komise o rádiovém spektru a radiokomunikační řád 
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) jsou nezbytné k zajištění soudržnosti mezi předpisy 
EU a souladu předpisů EU s mezinárodními předpisy, jimiž se řídí tabulky pro vnitrostátní 
přidělování frekvence. Účinná správa rádiového spektra je odpovědností vnitrostátních 
regulačních orgánů a vyžaduje dodržování postupů ITU. Politika technologické neutrality 
a neutrality vůči službám a pružnosti vyvolává otázku, jak mohou satelitní a pozemní 
(zejména mobilní) technologie fungovat ve stejných nebo sousedních pásmech.

Pozměňovací návrh 333
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zabránit škodlivé interferenci, a) zabránit možnosti škodlivé interference,

Or. es

Odůvodnění

Snahy na podporu účinného využití a účinné správy rádiových frekvencí paří mezi cíle čl. 8 
odst. 2 a musí být prosazovány nejen s ohledem na frekvenční pásma podléhající obecnému 
oprávnění, ale i na pásma, která jsou předmětem práva na užívání.

Pozměňovací návrh 334
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zabránit škodlivé interferenci, a) zabránit škodlivým interferencím
způsobeným nedostatečnou koordinací 
mezi členskými státy a operátory 
využívajícími sousední pásma,

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh by měl vyjasnit, co se rozumí „škodlivou interferencí“, jako jsou např. 
interference mezi hranicemi a mezi operátory používajícími sousední pásma.

Pozměňovací návrh 335
Reino Paasilinna

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zajistit kvalitu služeb, 

Or. en

Odůvodnění

Kromě škodlivé interference by měla být jedním z kritérií pro omezení technologické 
neutrality i kvalita služeb. To je zvláště důležité tam, kde je umožněno sdílení rádiového 
spektra. Rovněž je vhodné uvést odkaz na příslušné mezinárodní dohody (např. ITU). Na 
seznam možných omezení by mělo být přidáno i zajištění univerzální nebo veřejné služby. 
Pevné sítě jsou nahrazovány mobilními sítěmi elektronických komunikací a tyto mobilní sítě 
elektronických komunikací by jako prostředek poskytování univerzální služby měly být 
zachovány. Odkaz na článek 9c by měl být vypuštěn.

Pozměňovací návrh 336
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ochránit veřejné zdraví proti 
elektromagnetickým polím,

b) zajistit technickou kvalitu služeb,

Or. en

Odůvodnění

Odkazy na rozhodnutí Evropské komise o rádiovém spektru a radiokomunikační řád 
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) jsou nezbytné k zajištění soudržnosti mezi předpisy 
EU a souladu předpisů EU s mezinárodními předpisy, jimiž se řídí tabulky pro vnitrostátní 
přidělování frekvence. Účinná správa rádiového spektra je odpovědností vnitrostátních 
regulačních orgánů a vyžaduje dodržování postupů ITU. Politika technologické neutrality a 
neutrality vůči službám a pružnosti vyvolává otázku, jak mohou satelitní a pozemní (zejména 
mobilní) technologie fungovat ve stejných nebo sousedních pásmech.
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Pozměňovací návrh 337
Robert Goebbels

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajistit maximální sdílení rádiových 
frekvencí tam, kde frekvence podléhají 
obecnému oprávnění; nebo

c) splnit povinnosti vyplývající 
z mezinárodních dohod v oblasti využívání 
frekvencí nebo z radiokomunikačního 
řádu ITU,

Or. en

Odůvodnění

Odkazy na rozhodnutí Evropské komise o rádiovém spektru a radiokomunikační řád 
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) jsou nezbytné k zajištění soudržnosti mezi předpisy 
EU a souladu předpisů EU s mezinárodními předpisy, jimiž se řídí tabulky pro vnitrostátní 
přidělování frekvence. Účinná správa rádiového spektra je odpovědností vnitrostátních 
regulačních orgánů a vyžaduje dodržování postupů ITU.

Pozměňovací návrh 338
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajistit maximální sdílení rádiových 
frekvencí tam, kde frekvence podléhají 
obecnému oprávnění; nebo

c) podpořit účinné využívání a zajistit 
účinnou správu rádiových frekvencí spolu 
s kvalitou technických služeb,

Or. es

Odůvodnění

Snahy na podporu účinného využití a účinné správy rádiových frekvencí paří mezi cíle čl. 8 
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odst. 2 a musí být prosazovány nejen s ohledem na frekvenční pásma podléhající obecnému 
oprávnění, ale i na pásma, která jsou předmětem práva na užívání.

Pozměňovací návrh 339
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajistit maximální sdílení rádiových 
frekvencí tam, kde frekvence podléhají 
obecnému oprávnění; nebo

c) zajistit účinné využívání rádiových 
frekvencí; nebo

Or. en

Odůvodnění

Odkazy na rozhodnutí Evropské komise o rádiovém spektru a radiokomunikační řád 
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) jsou nezbytné k zajištění soudržnosti mezi předpisy 
EU a souladu předpisů EU s mezinárodními předpisy, jimiž se řídí tabulky pro vnitrostátní 
přidělování frekvence. Účinná správa rádiového spektra je odpovědností vnitrostátních 
regulačních orgánů a vyžaduje dodržování postupů ITU. Politika technologické neutrality a 
neutrality vůči službám a pružnosti vyvolává otázku, jak mohou satelitní a pozemní (zejména 
mobilní) technologie fungovat ve stejných nebo sousedních pásmech.

Pozměňovací návrh 340
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajistit maximální sdílení rádiových 
frekvencí tam, kde frekvence podléhají 
obecnému oprávnění; nebo

c) zajistit maximální sdílení rádiových 
frekvencí; nebo

Or. en
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Pozměňovací návrh 341
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) ochránit veřejné zdraví proti 
elektromagnetickým polím, nebo

Or. en

Odůvodnění

Odkazy na rozhodnutí Evropské komise o rádiovém spektru a radiokomunikační řád 
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) jsou nezbytné k zajištění soudržnosti mezi předpisy 
EU a souladu předpisů EU s mezinárodními předpisy, jimiž se řídí tabulky pro vnitrostátní 
přidělování frekvence. Účinná správa rádiového spektra je odpovědností vnitrostátních 
regulačních orgánů a vyžaduje dodržování postupů ITU. Politika technologické neutrality a 
neutrality vůči službám a pružnosti vyvolává otázku, jak mohou satelitní a pozemní (zejména 
mobilní) technologie fungovat ve stejných nebo sousedních pásmech.

Pozměňovací návrh 342
Robert Goebbels

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zajistit účinné využívání rádiových 
frekvencí; nebo

Or. en



PE407.631v01-00 18/99 AM\725138CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 343
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zajistit účinné využívání rádiového 
spektra,

Or. en

Odůvodnění

Obecná filozofie politiky v oblasti rádiového spektra by měla usilovat o zajištění účinného 
využívání rádiového spektra.

Pozměňovací návrh 344
Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dodržet omezení v souladu s odstavcem 
4 níže.

d) splnit cíl obecného zájmu v souladu 
s odstavcem 4.

Or. en

Odůvodnění

Nezbytná změna z hlediska plnění cíle obecného zájmu.
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Pozměňovací návrh 345
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dodržet omezení v souladu s odstavcem 
4 níže.

d) splnit cíl obecného zájmu v souladu 
s odstavcem 4.

Or. en

Odůvodnění

Nezbytná změna z hlediska soudržnosti s čl. 9 odst. 4.

Pozměňovací návrh 346
Reino Paasilinna

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) splnit povinnosti vyplývající 
z mezinárodních dohod v oblasti využívání 
frekvencí.

Or. en

Odůvodnění

Kromě škodlivé interference by měla být jedním z kritérií pro omezení technologické 
neutrality i kvalita služeb. To je zvláště důležité tam, kde je umožněno sdílení rádiového 
spektra. Rovněž je vhodné uvést odkaz na příslušné mezinárodní dohody (např. ITU). Na 
seznam možných omezení by mělo být přidáno i zajištění univerzální nebo veřejné služby. 
Pevné sítě jsou nahrazovány mobilními sítěmi elektronických komunikací a tyto mobilní sítě 
elektronických komunikací by jako prostředek poskytování univerzální služby měly být 
zachovány. Odkaz na článek 9c by měl být vypuštěn.
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Pozměňovací návrh 347
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí každé tři roky 
provedení technických měření a 
epidemiologických studií s cílem stanovit 
potřebná opatření na ochranu veřejného 
zdraví proti elektromagnetickým polím.

Or. ro

Odůvodnění

Vzhledem k řadě obav ohledně dopadu elektromagnetických polí na veřejné zdraví je nezbytné 
pravidelně provádět epidemiologické studie a konkrétní měření.

Pozměňovací návrh 348
Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech dostupných pro služby 
elektronických komunikací, v souladu se 
svými tabulkami pro vnitrostátní 
přidělování frekvence a 
radiokomunikačním řádem ITU, bylo 
možné poskytovat všechny typy služeb 
elektronických komunikací. Členské státy 
však mohou v souvislosti s poskytovanými
typy služeb elektronických komunikací
přijmout přiměřená a nediskriminační 
opatření.
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Or. en

Odůvodnění

Neutralita vůči službám by měla být vymezena podle možností, které nabízí radiokomunikační 
řád ITU stanovující, které služby mohou být vedle sebe v různých pásmech. V důsledku této 
právně důkladné definice neutrality vůči službám nejsou opatření přijatá v rámci 
radiokomunikačního řádu ITU k zajištění cílů obecného zájmu omezením, ale důsledkem této 
zásady. Z důvodu průhlednosti by měly být všechny cíle obecného zájmu definovány ve 
vnitrostátní právní úpravě v souladu s právem Společenství.

Pozměňovací návrh 349
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech dostupných pro služby 
elektronických komunikací, v souladu se 
svými tabulkami pro vnitrostátní 
přidělování frekvence a 
radiokomunikačním řádem ITU, bylo 
možné poskytovat všechny typy služeb 
elektronických komunikací. Členské státy 
však mohou v souvislosti s poskytovanými
typy služeb elektronických komunikací
přijmout přiměřená a nediskriminační 
opatření.

Or. en

Justification

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
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national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

Pozměňovací návrh 350
Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud druhý pododstavec nestanoví 
jinak, členské státy usnadní, pokud to 
bude možné, v kmitočtových pásmech 
otevřených pro služby elektronických 
komunikací používání všech typů služeb 
elektronických komunikací v souladu se 
svými plány pro vnitrostátní přidělování 
frekvence a radiokomunikačním řádem
ITU. Členské státy však mohou na 
poskytované typy služeb elektronických 
komunikací uvalit přiměřená a 
nediskriminační omezení.

Or. en

Odůvodnění

Odkazy na rozhodnutí Evropské komise o rádiovém spektru a radiokomunikační řád 
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) jsou nezbytné k zajištění soudržnosti mezi předpisy 
EU a souladu předpisů EU s mezinárodními předpisy, jimiž se řídí tabulky pro vnitrostátní 
přidělování frekvence. Účinná správa rádiového spektra je odpovědností vnitrostátních 
regulačních orgánů a vyžaduje dodržování postupů ITU.

Pozměňovací návrh 351
Erna Hennicot-Schoepges

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

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

4. Pokud druhý pododstavec nestanoví 
jinak, členské státy usnadní, pokud to 
bude možné, v kmitočtových pásmech 
otevřených pro služby elektronických 
komunikací používání všech typů služeb 
elektronických komunikací v souladu se 
svými plány pro vnitrostátní přidělování 
frekvence a radiokomunikačním řádem 
ITU. Členské státy však mohou na 
poskytované typy služeb elektronických 
komunikací uvalit přiměřená a 
nediskriminační omezení.

Or. en

Odůvodnění

Odkazy na rozhodnutí Evropské komise o rádiovém spektru a radiokomunikační řád 
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) jsou nezbytné k zajištění soudržnosti mezi předpisy 
EU a souladu předpisů EU s mezinárodními předpisy, jimiž se řídí tabulky pro vnitrostátní 
přidělování frekvence. Účinná správa rádiového spektra je odpovědností vnitrostátních 
regulačních orgánů a vyžaduje dodržování postupů ITU. Politika technologické neutrality a 
neutrality vůči službám a pružnosti vyvolává otázku, jak mohou satelitní a pozemní (zejména 
mobilní) technologie fungovat ve stejných nebo sousedních pásmech.

Pozměňovací návrh 352
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech otevřených pro služby 
elektronických komunikací bylo možné 
poskytovat všechny typy služeb 
elektronických komunikací. Členské státy 
však mohou na poskytované typy služeb 

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

poskytované typy služeb elektronických 
komunikací uvalit přiměřená a 
nediskriminační omezení v souladu s plány 
pro vnitrostátní přidělování frekvence a 
případně ustanoveními mezinárodní 
telekomunikační unie (ITU).

Or. es

Odůvodnění

K prvnímu návrhu: měla by být zmíněna potřeba zajištění souladu mezi tabulkami pro 
vnitrostátní přidělování frekvence a příslušnými mezinárodními nařízeními.

Ke druhému návrhu: potřeba zajistit kvalitní služby pro konečné uživatele je jedním z cílů 
obecného zájmu.

Ke třetímu návrhu: je nezbytné uvést odkaz na specifickou povahu rozhlasových a televizních 
služeb.

Pozměňovací návrh 353
Catherine Trautmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech dostupných pro služby 
elektronických komunikací bylo možné 
poskytovat všechny typy služeb 
elektronických komunikací, v souladu se 
svými tabulkami pro vnitrostátní 
přidělování frekvence a 
radiokomunikačním řádem ITU. Členské 
státy však mohou na poskytované typy 
služeb elektronických komunikací uvalit 
přiměřená a nediskriminační omezení.

Or. en
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Odůvodnění

Neutralita vůči službám by měla být omezena na možnosti nabízené radiotelekomunikačním 
řádem ITU, který stanoví, které služby mohou existovat vedle sebe v různých pásmech (např. 
primární uživatelé jsou chráněni a sousední země s tím souhlasí).

Pozměňovací návrh 354
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech otevřených pro služby 
elektronických komunikací bylo v souladu 
s jejich plány pro vnitrostátní přidělování 
frekvence a radiokomunikačním řádem 
ITU možné poskytovat všechny typy 
služeb elektronických komunikací. Členské 
státy však mohou na poskytované typy 
služeb elektronických komunikací uvalit 
přiměřená a nediskriminační omezení.

Or. en

Odůvodnění

Návrh pomíjí či nezmiňuje význam zajištění slučitelnosti s radiokomunikačním řádem ITU a 
mezinárodními právně závaznými omezeními, která z nich vyplývají. Účinné využití rádiového 
spektra vyžaduje soulad s registračními a koordinačními postupy ITU.

Pozměňovací návrh 355
Reino Paasilinna

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

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

4. Členské státy zajistí, aby v 
kmitočtových pásmech otevřených pro 
služby elektronických komunikací bylo 
možné poskytovat všechny typy služeb 
elektronických komunikací. Členské státy 
však mohou na poskytované typy služeb 
elektronických komunikací uvalit 
přiměřená a nediskriminační omezení.

Or. en

Odůvodnění

Kromě škodlivé interference by měla být jedním z kritérií pro omezení technologické 
neutrality i kvalita služeb. To je zvláště důležité tam, kde je umožněno sdílení rádiového 
spektra. Rovněž  je vhodné uvést odkaz na příslušné mezinárodní dohody (např. ITU). Na 
seznam možných omezení by mělo být přidáno i zajištění univerzální nebo veřejné služby. 
Pevné sítě jsou nahrazovány mobilními sítěmi elektronických komunikací a tyto mobilní sítě 
elektronických komunikací by jako prostředek poskytování univerzální služby měly být 
zachovány. Odkaz na článek 9c by měl být vypuštěn.

Pozměňovací návrh 356
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech dostupných pro služby 
elektronických komunikací bylo možné 
poskytovat všechny typy služeb 
elektronických komunikací. Členské státy 
však mohou na poskytované typy služeb 
elektronických komunikací uvalit 
přiměřená a nediskriminační omezení.
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Or. en

Odůvodnění

Radiokomunikační řád ITU řídí dohody o rádiovém spektru mezi jednotlivými zeměmi, 
především nabízí ochranu proti interferenci, záměrně však umožňuje členským státům 
pružnost odchýlit se na vnitrostátním základě od tohoto řádu, je-li to sjednáno ve dvoustranné 
dohodě. Podobná pružnost je rovněž potřebná i u plánů pro vnitrostátní přidělování 
frekvence, neboť nejsou dostatečně průhledné, nemusí být právně závazné a jsou často 
měněny.

Pozměňovací návrh 357
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Omezení, která požadují, aby služba 
elektronických telekomunikací byla 
poskytována v určitém pásmu, musí být 
odůvodněná plněním cíle obecného zájmu 
v souladu s právními předpisy 
Společenství, jako je bezpečnost života, 
podpora sociální, regionální nebo územní 
soudržnosti, zamezení neúčinného 
využívání rádiových frekvencí, potřeba 
zajistit odpovídající kvalitu služeb pro 
koncové uživatele nebo podpora kulturní a 
jazykové rozmanitosti a plurality médií a 
zajištění služeb rozhlasového a televizního 
vysílání, stanovené ve vnitrostátních 
právních předpisech v souladu s právními 
předpisy Společenství.

Or. es

Odůvodnění

K prvnímu návrhu: měla by být zmíněna potřeba zajištění souladu mezi tabulkami pro 
vnitrostátní přidělování frekvence a příslušnými mezinárodními nařízeními.
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Ke druhému návrhu: potřeba zajistit kvalitní služby pro konečné uživatele je jedním z cílů 
obecného zájmu.

Ke třetímu návrhu: je nezbytné uvést odkaz na specifickou povahu rozhlasových a televizních 
služeb.

Pozměňovací návrh 358
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Omezení, která požadují, aby služba 
elektronických telekomunikací byla 
poskytována v určitém pásmu, musí být 
odůvodněná plněním cíle obecného zájmu,
jak je definuje vnitrostátní právní úprava 
v souladu s právními předpisy 
Společenství, jako je bezpečnost života, 
podpora sociální, regionální nebo územní 
soudržnosti, zamezení neúčinného 
využívání rádiových frekvencí nebo 
podpora kulturní a jazykové rozmanitosti a 
plurality médií, včetně služeb 
rozhlasového a televizního vysílání,
stanovená ve vnitrostátních právních 
předpisech v souladu s právními předpisy 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz ve druhém pododstavci čl. 9 odst. 4 na „podporu kulturní a jazykové rozmanitosti a 
pluralitu médií“ je příliš omezující a měl by být rozšířen, aby zahrnoval jmenovitě i služby 
rozhlasového a televizního vysílání.
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Pozměňovací návrh 359
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Paul Rübig, Herbert Reul, David Hammerstein

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby určování politik v oblasti kultury a médií zůstalo v rukou členských států a 
aby v této oblasti byla zaručena právní jistota a pružnost na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 360
Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

poskytována v určitém pásmu, musí být 
odůvodněná plněním cíle obecného zájmu 
určeného vnitrostátní právní úpravou v 
souladu s právními předpisy Společenství, 
jako je bezpečnost života, podpora sociální, 
regionální nebo územní soudržnosti, 
zamezení neúčinného využívání rádiových 
frekvencí nebo podpora cílů politiky 
v oblasti kultury a médií, jako např. 
kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality 
médií.

Or. en

Odůvodnění

Neutralita vůči službám by měla být vymezena podle možností, které nabízí radiokomunikační 
řád ITU stanovující, které služby mohou být vedle sebe v různých pásmech. V důsledku této 
právně důkladné definice neutrality vůči službám nejsou opatření přijatá v rámci 
radiokomunikačního řádu ITU k zajištění cílů obecného zájmu omezením, ale důsledkem této 
zásady. Z důvodu průhlednosti by měly být všechny cíle obecného zájmu definovány ve 
vnitrostátní právní úpravě v souladu s právem Společenství.

Pozměňovací návrh 361
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Opatření, která požadují, aby služba byla 
poskytována v určitém pásmu, musí být 
odůvodněná plněním cíle obecného zájmu 
určeného vnitrostátní právní úpravou v 
souladu s právními předpisy Společenství, 
jako je bezpečnost života, podpora sociální, 
regionální nebo územní soudržnosti, 
zamezení neúčinného využívání rádiových 
frekvencí nebo podpora cílů politiky 
v oblasti kultury a médií, jako např. 
kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality 
médií.
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Or. en

Justification

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

Pozměňovací návrh 362
Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Omezení, která požadují, aby služba 
elektronických komunikací byla 
poskytována v určitém pásmu, musí být 
odůvodněná plněním cíle obecného zájmu 
v souladu s právními předpisy 
Společenství, jako je bezpečnost života, 
poskytování univerzální nebo veřejné 
služby, podpora sociální, regionální nebo 
územní soudržnosti, účinné využívání 
rádiových frekvencí nebo účinná správa 
rádiového spektra, která zohledňuje 
mezinárodní závazky a praxi, nebo 
podpora kulturní a jazykové rozmanitosti a 
plurality médií.

Or. en

Odůvodnění

Odkazy na rozhodnutí Evropské komise o rádiovém spektru a radiokomunikační řád 
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) jsou nezbytné k zajištění soudržnosti mezi předpisy 
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EU a souladu předpisů EU s mezinárodními předpisy, jimiž se řídí tabulky pro vnitrostátní 
přidělování frekvence. Účinná správa rádiového spektra je odpovědností vnitrostátních 
regulačních orgánů a vyžaduje dodržování postupů ITU.

Pozměňovací návrh 363
Reino Paasilinna

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Kromě škodlivé interference by měla být jedním z kritérií pro omezení technologické 
neutrality i kvalita služeb. To je zvláště důležité tam, kde je umožněno sdílení rádiového 
spektra. Rovněž je vhodné uvést odkaz na příslušné mezinárodní dohody (např. ITU). Na 
seznam možných omezení by mělo být přidáno i zajištění univerzální nebo veřejné služby. 
Pevné sítě jsou nahrazovány mobilními sítěmi elektronických komunikací a tyto mobilní sítě 
elektronických komunikací by jako prostředek poskytování univerzální služby měly být 
zachovány. Odkaz na článek 9c by měl být vypuštěn.
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Pozměňovací návrh 364
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Přístup všech občanů k informační společnosti je jedním z hlavních cílů lisabonské strategie.  
Je proto v obecném zájmu, aby byl zahrnut do seznamu důvodů pro možné odchýlení ze 
zásady neutrality vůči službám.

Pozměňovací návrh 365
Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Omezení, které v konkrétním pásmu 
zakazuje poskytování jiné služby, lze 
stanovit pouze v případech odůvodněných 

Opatření, které v konkrétním pásmu 
zakazuje poskytování jiné služby 
elektronických komunikací, lze stanovit 
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potřebou chránit služby zajišťující 
bezpečnost života.

pouze v případech odůvodněných potřebou 
chránit služby zajišťující bezpečnost života 
nebo zabránění škodlivé interferenci.

Or. en

Odůvodnění

Neutralita vůči službám by měla být vymezena podle možností, které nabízí radiokomunikační 
řád ITU stanovující, které služby mohou být vedle sebe v různých pásmech. V důsledku této 
právně důkladné definice neutrality vůči službám nejsou opatření přijatá v rámci 
radiokomunikačního řádu ITU k zajištění cílů obecného zájmu omezením, ale důsledkem této 
zásady. Z důvodu průhlednosti by měly být všechny cíle obecného zájmu definovány ve 
vnitrostátní právní úpravě v souladu s právem Společenství.

Pozměňovací návrh 366
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Opatření, které v konkrétním pásmu 
zakazuje poskytování jiné služby 
elektronických komunikací, lze stanovit 
pouze v případech odůvodněných potřebou 
chránit služby zajišťující bezpečnost života 
nebo zabránění škodlivé interferenci.

Or. en

Justification

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.
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Pozměňovací návrh 367
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Herbert Reul, David Hammerstein

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Omezení, které v konkrétním pásmu zakazuje 
poskytování jiné služby elektronických 
komunikací, lze stanovit pouze v případech 
odůvodněných potřebou chránit služby 
zajišťující bezpečnost života nebo k zajištění 
splnění cíle obecného zájmu, jak jej stanoví 
vnitrostátní právní úprava v souladu 
s právem Společenství, jako je podpora 
kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality 
médií.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby určování politik v oblasti kultury a médií zůstalo v rukou členských států a 
aby v této oblasti byla zaručena právní jistota a pružnost na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 368
Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Omezení, které v konkrétním pásmu 
zakazuje poskytování jiné služby 
elektronických komunikací, lze stanovit 
pouze v případech odůvodněných potřebou 
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bezpečnost života. chránit služby zajišťující bezpečnost života 
nebo k zajištění splnění cíle obecného 
zájmu, jak jej stanoví vnitrostátní právní 
úprava v souladu s právem Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Odkazy na rozhodnutí Evropské komise o rádiovém spektru a radiokomunikační řád 
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) jsou nezbytné k zajištění soudržnosti mezi předpisy 
EU a souladu předpisů EU s mezinárodními předpisy, jimiž se řídí tabulky pro vnitrostátní 
přidělování frekvence. Účinná správa rádiového spektra je odpovědností vnitrostátních 
regulačních orgánů a vyžaduje dodržování postupů ITU.

Pozměňovací návrh 369
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Pilar del Castillo Vera, Herbert Reul, David 
Hammerstein

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Nutnost ukládat omezení uvedená v 
odstavcích 3 a 4 členské státy pravidelně 
přezkoumávají. Určovat rozsah a povahu 
výjimek je pravomocí členských států.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby určování politik v oblasti kultury a médií zůstalo v rukou členských států a 
aby v této oblasti byla zaručena právní jistota a pružnost na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 371
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Nutnost cílů obecného zájmu
uvedených v odstavcích 3 a 4 členské státy 
pravidelně přezkoumávají.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Nutnost ukládat omezení uvedená v 
odstavcích 3 a 4 členské státy pravidelně 
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přezkoumávají. přezkoumávají. Vypracují o tom zprávu, 
která se zveřejní.

Or. en

Odůvodnění

Konkurenceschopné hospodářství mobilních komunikací umožňující lepší přístup 
k informační společnosti pro všechny občany je jedním z hlavních základů lisabonské 
strategie a cílem evropských politik, protože posílí hospodářský růst a počet pracovních míst 
v Evropě. Pozměňovací návrh tento cíl výslovně označuje za jeden z cílů obecného zájmu. 
Může proto opravňovat výjimky ze zásady neutrality vůči službám.

Pozměňovací návrh 373
Erna Hennicot-Schoepges

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Odstavce 3 a 4 se použijí na rozdělování a 
přidělování rádiových frekvencí po dni 31. 
prosince 2009.

6. Odstavce 3 a 4 se použijí na rozdělování a 
přidělování rádiových frekvencí po [den 
provedení ve vnitrostátním právu].

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Alexander Alvaro

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy mají rozdělit rádiové 
spektrum kmitočtových pásem UHF IV/V 
(470-862 Mhz) k dalšímu rozvoji služeb 
vysílání a mobilní komunikace stejným 
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dílem.
Členské státy se budou řídit výsledky 
Světové radiokomunikační konference 
z roku 2007. Harmonizované kmitočtové 
pásmo 790-862 Mhz by mělo být uvolněno 
a přiděleno mobilním širokopásmovým 
službám nejpozději šest měsíců po vstupu 
této směrnice v platnost.
Na žádost operátora sítě přezkoumá 
vnitrostátní regulační orgán, zda je toto 
rozdělení a přidělení rádiových frekvencí 
za účelem služeb obsahu rozhlasového a 
televizního vysílání potřebné z hlediska 
splnění cílů uvedených v čl. 9 odst. 4. 
Tento přezkum bude proveden do tří 
měsíců. Pokud toto rozdělení a přidělení 
nebude z hlediska uvedených cílů 
nezbytné, vnitrostátní regulační orgán 
přidělí a rozdělí službám mobilní 
komunikace nová frekvenční pásma do 
šesti měsíců. Budou-li k tomu existovat 
přesvědčivé důvody, vnitrostátní regulační 
orgán může po oznámení Komisi přijmout 
rozhodnutí o přesunu uvedených 
rádiových frekvencí.

Or. en

Odůvodnění

Mobilní širokopásmové technologie zajistí přístup k internetu a sníží na minimum digitální 
propast zejména na venkově. Vzhledem k tomu je vhodné co nejrychlejší zavedení mobilních 
internetových služeb stejně jako přijetí odpovídajících právních předpisů v této oblasti. Na 
druhé straně je třeba zohlednit zájmy vysílacího průmyslu a cíle kulturní a jazykové 
rozmanitosti a plurality médií. Proto by členské státy měly využít rádiové spektrum pásem 
UHF IV/V (470-862 MHz) k dalšímu rozvoji vysílacích a mobilních služeb stejným dílem.

Pozměňovací návrh 375
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy mají rozdělit rádiové 
spektrum kmitočtových pásem UHF IV/V 
(470-862 Mhz) k dalšímu rozvoji služeb 
vysílání a mobilní komunikace stejným 
dílem.
V první řadě se členské státy budou řídit 
výsledky Světové radiokomunikační 
konference z roku 2007. Harmonizované 
kmitočtové pásmo 790-862 Mhz by mělo 
být co nejdříve uvolněno a přiděleno 
mobilním širokopásmovým službám, 
nejpozději však šest měsíců po vstupu této 
směrnice v platnost.
V dalším kroku se alespoň jedna třetina 
dalšího rádiového spektra, které se uvolní 
v kmitočtových pásmech UHF IV/V (470-
862 MHz) v rámci přechodu na digitální 
vysílací služby, ihned rozdělí a přidělí 
širokopásmovým mobilním sítím, dokud 
nebude splněn cíl uvedený v prvním 
pododstavci. Frekvence se budou 
rozdělovat a přidělovat mobilním 
širokopásmovým sítím harmonizovaně. Za 
tímto účelem je třeba neprodleně zahájit 
potřebné plánovací postupy. 
Na žádost operátora sítě přezkoumá 
vnitrostátní regulační orgán, zda je toto 
rozdělení a přidělení rádiových frekvencí 
za účelem služeb obsahu rozhlasového a 
televizního vysílání potřebné z hlediska 
splnění cílů uvedených v čl. 9 odst. 4. 
Tento přezkum bude proveden do tří 
měsíců. Pokud toto rozdělení a přidělení 
nebude z hlediska uvedených cílů 
nezbytné, vnitrostátní regulační orgán 
přidělí a rozdělí službám mobilní 
komunikace nová frekvenční pásma do 
šesti měsíců. Budou-li k tomu existovat 
přesvědčivé důvody, vnitrostátní regulační 
orgán může po oznámení Komisi 
prodloužit tuto časovou lhůtu o další tři 
měsíce.
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Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k příznivým podmínkám pro mobilní zařízení má frekvenční pásmo pod 1 GHz 
zvláštní důležitost. Sem patří zejména frekvenční pásmo UHF IV/V (470-862 MHz), 
v současnosti využíváno především televizí. Vzhledem ke svým fyzikálním vlastnostem má toto 
spektrum širší dosah a vyžaduje proto méně stanic na pokrytí větších oblastí. Proto by rozvoj 
další generace širokopásmových mobilních sítí na venkově mohl být mnohem úspornější.

Pozměňovací návrh 376
Ján Hudacký

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy mají rozdělit rádiové 
spektrum kmitočtových pásem UHF IV/V 
(470-862 Mhz) k dalšímu rozvoji služeb 
vysílání a mobilní komunikace stejným 
dílem.
V první řadě se členské státy budou řídit 
výsledky Světové radiokomunikační 
konference z roku 2007. Harmonizované 
kmitočtové pásmo 790-862 Mhz by mělo 
být co nejdříve uvolněno a přiděleno 
mobilním širokopásmovým službám, 
nejpozději však šest měsíců po vstupu této 
směrnice v platnost.
V dalším kroku se alespoň dvě třetiny 
dalšího rádiového spektra, které se uvolní 
v kmitočtových pásmech UHF IV/V (470-
862 MHz) v rámci přechodu na digitální 
vysílací služby, ihned rozdělí a přidělí 
širokopásmovým mobilním sítím, dokud 
nebude splněn cíl uvedený v prvním 
pododstavci. Frekvence se budou 
rozdělovat a přidělovat mobilním 
širokopásmovým sítím harmonizovaně. Za 
tímto účelem je třeba neprodleně zahájit 
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potřebné plánovací postupy.
Na žádost operátora sítě přezkoumá 
vnitrostátní regulační orgán, zda je toto 
rozdělení a přidělení rádiových frekvencí 
za účelem služeb obsahu rozhlasového a 
televizního vysílání potřebné z hlediska 
splnění cílů uvedených v čl. 9 odst. 4. 
Tento přezkum bude proveden do tří 
měsíců. Pokud toto rozdělení a přidělení 
nebude z hlediska uvedených cílů 
nezbytné, vnitrostátní regulační orgán 
přidělí a rozdělí službám mobilní 
komunikace nová frekvenční pásma do 
šesti měsíců. Budou-li k tomu existovat 
přesvědčivé důvody, vnitrostátní regulační 
orgán může po oznámení Komisi 
prodloužit tuto časovou lhůtu o další tři 
měsíce.

Or. en

Odůvodnění

Mobilní širokopásmové technologie zajistí přístup k internetu a sníží na minimum digitální 
propast zejména na venkově. Vzhledem k tomu je vhodné co nejrychlejší zavedení mobilních 
internetových služeb stejně jako přijetí odpovídajících právních předpisů v této oblasti. Na 
druhé straně je třeba zohlednit zájmy vysílacího průmyslu a cíle kulturní a jazykové 
rozmanitosti a plurality médií. Proto by členské státy měly využít rádiové spektrum pásem 
UHF IV/V (470-862 MHz) k dalšímu rozvoji vysílacích a mobilních služeb stejným dílem.

Pozměňovací návrh 377
Werner Langen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy mají rozdělit rádiové 
spektrum kmitočtových pásem UHF IV/V 
(470-862 Mhz) k dalšímu rozvoji služeb 
vysílání a mobilní komunikace stejným 
dílem.
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V první řadě se členské státy budou řídit 
výsledky Světové radiokomunikační 
konference z roku 2007. Harmonizované 
kmitočtové pásmo 790-862 Mhz by mělo 
být co nejdříve uvolněno a přiděleno 
mobilním širokopásmovým službám, 
nejpozději však šest měsíců po vstupu této 
směrnice v platnost.
V dalším kroku se alespoň dvě třetiny 
dalšího rádiového spektra, které se uvolní 
v kmitočtových pásmech UHF IV/V (470-
862 MHz) v rámci digitalizace rádiového 
vysílání, přidělí přímo širokopásmovým 
mobilním sítím, dokud nebude dosaženo 
cíle rovného rozdělení frekvencí mezi 
rádiové a mobilní služby. Frekvence se 
budou rozdělovat harmonizovaně. 
Příslušné nezbytné plánovací postupy se 
zahájí neprodleně.
Na žádost operátora sítě přezkoumá 
vnitrostátní regulační orgán, zda je toto 
rozdělení a přidělení rádiových frekvencí 
za účelem vysílání rozhlasového a 
televizního obsahu potřebné z hlediska 
splnění cílů uvedených v čl. 9 odst. 4. 
Tento přezkum bude proveden do tří 
měsíců. Pokud toto rozdělení a přidělení 
nebude z hlediska uvedených cílů 
nezbytné, vnitrostátní regulační orgán 
přidělí a rozdělí službám mobilní 
komunikace nová frekvenční pásma do 
šesti měsíců. Budou-li k tomu existovat 
přesvědčivé důvody, vnitrostátní regulační 
orgán může po oznámení Komisi 
prodloužit tuto časovou lhůtu o další tři 
měsíce.

Or. de

Justification

Im Falle einer ausreichenden Zuteilung von Frequenzen im UHF Band können mobile 
Breitbanddienste einen großen Beitrag zur Überwindung der digitalen Kluft leisten und damit 
auch Bürgern in ländlichen Regionen einen Zugang zur Informationsgesellschaft bieten. 
Deshalb ist eine rasche Zuteilung an Anbieter von mobilen Breitbanddiensten zu begrüßen. 
Weiterhin sind zur Wahrung der kulturellen Vielfalt auch die Interessen der Rundfunkanbieter 
zu berücksichtigen, so dass eine hälftige Teilung der Frequenzen zwischen Rundfunkanbietern 
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und Mobilfunkanbietern angemessen erscheint. Um Planungssicherheit für die Beteiligten zu 
erreichen ist es wichtig, daß die Richtlinie konkrete Vorgaben für die Zuteilung der 
sogenannten digitalen Dividende macht.

Pozměňovací návrh 378
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy zajistí uvolnění spektra 
digitální dividendy, které zajistí lepší 
přístup k informační společnosti pro 
všechny.

Or. en

Odůvodnění

Tím se zajistí, že budoucí technologický rozvoj pro vysílací a mobilní širokopásmové služby 
bude harmonizován, aby mohl překonat veškeré překážky, které mohou nastat, a aby co 
nejdříve rozšířil možnosti širokopásmového přístupu v celé Evropě při nízkých nákladech.

Pozměňovací návrh 379
Gianni De Michelis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Při uplatňování ustanovení odstavců 3 
až 6 berou členské státy co nejvyšší ohled 
na posouzení příslušných technických a 
standardizačních institucí a uplatňují je 
až po konzultacích se zúčastněnými 
stranami. Při uplatňování tohoto článku 
přijmou členské státy odpovídající 
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opatření k zajištění spravedlivé 
hospodářské soutěže zajišťující, že budou 
plně zohledněny investice na pořízení 
rádiových frekvencí ze strany účastníků 
trhu.

Or. en

Odůvodnění

Uplatňování zásad technologické neutrality a neutrality vůči službám by nemělo ohrozit 
investice zejména ze strany mobilních operátorů do 3G licencí a ze strany soukromých 
vysílacích stanic při nákupu frekvencí. Zároveň by však měly být uplatňovány způsobem, který 
je v souladu s cílem podpory nenarušování trhu a spravedlivé hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 380
Erna Hennicot-Schoepges

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a vypouští se
Přezkum omezení stávajících práv

1. Členské státy na dobu pěti let ode dne 
[1. ledna 2010] zajistí, aby držitelé práv na 
užívání rádiových frekvencí, jež jim byla 
udělena před uvedeným datem, mohli 
příslušnému vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu předložit žádost o nové posouzení 
omezení jejich práv v souladu s čl. 9 odst. 
3 a 4. 
Před přijetím rozhodnutí informuje 
příslušný vnitrostátní regulační orgán 
držitele práva o tom, že omezení nově 
posoudil, přičemž uvede rozsah práva po 
novém posouzení a poskytne mu 
přiměřenou časovou lhůtu, aby mohl svoji 
žádost stáhnout. 
Pokud držitel práva svoji žádost stáhne, 
zůstane právo nezměněno až do skončení 
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jeho platnosti, nebo do uplynutí doby pěti 
let podle toho, která situace nastane dříve.
2. Pokud je držitel práva uvedený v 
odstavci 1 poskytovatelem služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání a 
právo na užívání rádiových frekvencí mu 
bylo uděleno pro účely plnění zvláštního 
cíle obecného zájmu, může být žádost o 
nové posouzení podána pouze pro tu část 
rádiových frekvencí, která je pro plnění 
uvedeného cíle nezbytná. Ta část 
rádiových frekvencí, která pro plnění 
uvedeného cíle v důsledku použití čl. 9 
odst. 3 a 4 nezbytná není, podléhá novému 
postupu pro přidělení podle čl. 7 odst. 2 
autorizační směrnice.
3. Po uplynutí pětiletého období 
uvedeného v odstavci 1 přijmou členské 
státy všechna vhodná opatření pro 
zajištění toho, aby se na všechna zbývající 
přidělení a rozdělení rádiových frekvencí, 
která existovala ke dni vstupu této 
směrnice v platnost, použil čl. 9 odst. 3 a 
4.
4. Při uplatňování tohoto článku členské 
státy přijmou přiměřená opatření 
zaručující spravedlivou hospodářskou 
soutěž.

Or. en

Odůvodnění

Povinný přezkum stávajících práv může vést k vytvoření obchodní nejistoty a nezohledňuje 
obchodní realitu řady operátorů.

Pozměňovací návrh 381
Robert Goebbels

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Článek 9 a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a vypouští se
Přezkum omezení stávajících práv

1. Členské státy na dobu pěti let ode dne 
[1. ledna 2010] zajistí, aby držitelé práv na 
užívání rádiových frekvencí, jež jim byla 
udělena před uvedeným datem, mohli 
příslušnému vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu předložit žádost o nové posouzení 
omezení jejich práv v souladu s čl. 9 odst. 
3 a 4. 
Před přijetím rozhodnutí informuje 
příslušný vnitrostátní regulační orgán 
držitele práva o tom, že omezení nově 
posoudil, přičemž uvede rozsah práva po 
novém posouzení a poskytne mu 
přiměřenou časovou lhůtu, aby mohl svoji 
žádost stáhnout. 
Pokud držitel práva svoji žádost stáhne, 
zůstane právo nezměněno až do skončení 
jeho platnosti, nebo do uplynutí doby pěti 
let podle toho, která situace nastane dříve.
2. Pokud je držitel práva uvedený v 
odstavci 1 poskytovatelem služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání a 
právo na užívání rádiových frekvencí mu 
bylo uděleno pro účely plnění zvláštního 
cíle obecného zájmu, může být žádost o 
nové posouzení podána pouze pro tu část 
rádiových frekvencí, která je pro plnění 
uvedeného cíle nezbytná. Ta část 
rádiových frekvencí, která pro plnění 
uvedeného cíle v důsledku použití čl. 9 
odst. 3 a 4 nezbytná není, podléhá novému 
postupu pro přidělení podle čl. 7 odst. 2 
autorizační směrnice.
3. Po uplynutí pětiletého období 
uvedeného v odstavci 1 přijmou členské 
státy všechna vhodná opatření pro 
zajištění toho, aby se na všechna zbývající 
přidělení a rozdělení rádiových frekvencí, 
která existovala ke dni vstupu této 
směrnice v platnost, použil čl. 9 odst. 3 a 
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4.
4. Při uplatňování tohoto článku členské 
státy přijmou přiměřená opatření 
zaručující spravedlivou hospodářskou 
soutěž.

Or. en

Odůvodnění

Povinný přezkum stávajících práv může vést k vytvoření obchodní nejistoty a nezohledňuje 
obchodní realitu řady operátorů.

Pozměňovací návrh 382
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Lhůta, od které členské státy mají uplatňovat nová pravidla o správě rádiových frekvencí, by 
měla být omezena na jeden rok. Čím rychlejší bude možnost přeformulování spektra, tím 
rychlejší budou zisky z úspor operátorů, z čehož budou mít v dlouhodobém měřítku prospěch 
zákazníci v podobě nižších cen a lepších služeb. V rámci svých oprávnění by měli držitelé 
licencí mít právo využívat svá frekvenční pásma pro kteroukoli standardizovanou technologii, 
kterou chtějí. Pro účinné využívání rádiového spektra je nezbytná co největší míra jistoty 
v oblasti licenčních práv a co nejmenšího omezení při využívání spektra.
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Pozměňovací návrh 383
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy na dobu pěti let ode dne [1. 
ledna 2010] mohou zajistit, aby držitelé práv 
na užívání rádiových frekvencí, jež jim byla 
udělena před uvedeným datem na dobu 
alespoň pěti let, mohli příslušnému 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu předložit 
žádost o nové posouzení omezení jejich práv 
v souladu s čl. 9 odst. 3 a 4. Do 1. ledna 2015 
přijmou členské státy odpovídající opatření, 
která zajistí, že čl. 9 odst. 3 a 4 se bude 
vztahovat na všechna přidělení a rozdělení 
rádiových frekvencí, která existovala v den 
vstupu v platnost této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Do [1. ledna 2015] členské státy přijmou 
veškerá odpovídající opatření, která zajistí, 
že čl. 9 odst. 3 a 4 se bude vztahovat na 
všechna přidělení a rozdělení rádiových 
frekvencí, která existovala v den vstupu v 
platnost této směrnice.
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Or. en

Odůvodnění

Veškeré licence by měly být do určitého data v souladu s požadavky čl. 9 odst. 3 a 4, avšak 
členské státy by měly mít možnost tento proces řídit, aby mohly reagovat na vnitrostátní 
situaci.

Pozměňovací návrh 385
Gianni De Michelis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Justification

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 
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Pozměňovací návrh 386
Reino Paasilinna

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Příslušný orgán pro záležitosti rádiového spektra není vždy tentýž orgán jako vnitrostátní 
regulační orgán, jak jej definuje rámcová směrnice.

Pozměňovací návrh 387
Reino Paasilinna

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před přijetím rozhodnutí informuje příslušný 
vnitrostátní regulační orgán držitele práva o 
tom, že omezení nově posoudil, přičemž 
uvede rozsah práva po novém posouzení a 
poskytne mu přiměřenou časovou lhůtu, aby 
mohl svoji žádost stáhnout.

Před přijetím rozhodnutí informuje příslušný 
vnitrostátní orgán držitele práva o tom, že 
omezení nově posoudil, přičemž uvede 
rozsah práva po novém posouzení a poskytne 
mu přiměřenou časovou lhůtu, aby mohl 
svoji žádost stáhnout.

Or. en
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Odůvodnění

Příslušný orgán pro záležitosti rádiového spektra není vždy tentýž orgán jako vnitrostátní 
regulační orgán, jak jej definuje rámcová směrnice. 

Pozměňovací návrh 388
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud držitel práva svoji žádost stáhne, 
zůstane právo nezměněno až do skončení 
jeho platnosti, nebo do uplynutí doby pěti 
let podle toho, která situace nastane dříve.

Pokud držitel práva svoji žádost stáhne, 
zůstane právo nezměněno až do skončení 
jeho platnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Lhůta, od které členské státy mají uplatňovat nová pravidla o správě rádiových frekvencí, by 
měla být omezena na jeden rok. Čím rychlejší bude možnost přeformulování spektra, tím 
rychlejší budou zisky z úspor operátorů, z čehož budou mít v dlouhodobém měřítku prospěch 
zákazníci v podobě nižších cen a lepších služeb. V rámci svých oprávnění by měli držitelé 
licencí mít právo využívat svá frekvenční pásma pro kteroukoli standardizovanou technologii, 
kterou chtějí. Pro účinné využívání rádiového spektra je nezbytná co největší míra jistoty v 
oblasti licenčních práv a co nejmenšího omezení při využívání spektra. 

Pozměňovací návrh 389
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 a – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud držitel práva svoji žádost stáhne, 
zůstane právo nezměněno až do skončení 

Pokud držitel práva svoji žádost stáhne, 
zůstane právo nezměněno až do skončení 
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jeho platnosti, nebo do uplynutí doby pěti 
let podle toho, která situace nastane dříve.

jeho platnosti. 

Or. es

Odůvodnění

Vzhledem k existenci užívacích práv, která mohou postihovat třetí strany, je nezbytné mít na 
přijetí regulačních opatření dostatek času. 

Pozměňovací návrh 390
Anne Laperrouze

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Tento článek se nevztahuje na omezení, 
která zavádějí členské státy v zájmu 
podpory cílů politik v oblasti kultury a 
médií, například kulturní a jazykové 
rozmanitosti a plurality médií.

Or. fr

Odůvodnění

Jelikož za stanovení rozsahu, povahy a trvání omezení zásad technologické neutrality a 
neutrality vůči službám v zájmu podpory kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality médií 
jsou odpovědné členské státy, nebyl by postup přezkumu podle článku 9 v těchto případech 
vhodný. Navíc odstavec 2 zaměňuje dvě odlišné věci: přezkum omezení a přezkum užívacích 
práv jako takových, přičemž užívací práva řeší čl. 5 odst. 2 autorizační směrnice.
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Pozměňovací návrh 391
Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Pokud je držitel práva uvedený v 
odstavci 1 poskytovatelem služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání a právo 
na užívání rádiových frekvencí mu bylo 
uděleno pro účely plnění zvláštního cíle 
obecného zájmu, poskytování rádiových 
služeb nebo služeb vysílání, právo na 
užívání části rádiových frekvencí, které 
jsou přiděleny pro plnění uvedeného cíle, 
zůstane nezměněno až do jeho uplynutí. 
Ta část rádiových frekvencí, která se pro 
plnění uvedeného cíle může stát nezbytná,
podléhá novému postupu pro přidělení 
podle čl. 9 odst. 3 a 4 této směrnice a 
podle čl. 7 odst. 2 autorizační směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Rádioví operátoři a provozovatelé vysílání by měli mít možnost pokračovat v poskytování 
služeb, a dokonce je dále rozvíjet, po přechodu na digitální vysílání. 

Pozměňovací návrh 392
Catherine Trautmann

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



AM\725138CS.doc 55/99 PE407.631v01-00
Externí překlad

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Pokud je držitel práva uvedený v odstavci 
1 poskytovatelem služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání a právo 
na užívání rádiových frekvencí mu bylo 
uděleno pro účely plnění zvláštního cíle 
obecného zájmu, včetně poskytování 
vysílacích služeb, právo na užívání části
rádiových frekvencí, která je pro plnění 
uvedeného cíle nezbytná, zůstane 
nezměněno až do jeho uplynutí. Ta část 
rádiových frekvencí, jejíž použití se odchýlí 
od plnění uvedeného cíle, podléhá novému 
postupu pro přidělení podle čl. 9 odst. 3 a 4 
této směrnice a podle čl. 7 odst. 2 směrnice 
2002/20/ES (autorizační směrnice).

Or. en

Odůvodnění

Provozovatelé vysílání by měli mít možnost pokračovat v poskytování svých vysílacích služeb, 
a dokonce je dále rozvíjet, po přechodu na digitální vysílání (např. HDTV). Část digitálních 
dividend, která nebude využita pro účely vysílání, by měla být znovu přidělena k jiným účelům 
podle nových pravidel. 

Pozměňovací návrh 393
Pilar del Castillo Vera

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je držitel práva uvedený v 
odstavci 1 poskytovatelem služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání a právo 
na užívání rádiových frekvencí mu bylo 
uděleno pro účely plnění zvláštního cíle 
obecného zájmu, může být žádost o nové 
posouzení podána pouze pro tu část
rádiových frekvencí, která je pro plnění 

2. Pokud je držitel práva uvedený v 
odstavci 1 poskytovatelem služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání a právo 
na užívání rádiových frekvencí mu bylo 
uděleno pro účely plnění zvláštního cíle 
obecného zájmu, právo na užívání části
rádiových frekvencí, která rádiových 
frekvencí, která je pro plnění uvedeného 
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uvedeného cíle nezbytná. Ta část 
rádiových frekvencí, která pro plnění 
uvedeného cíle v důsledku použití čl. 9 
odst. 3 a 4 nezbytná není, podléhá novému 
postupu pro přidělení podle čl. 7 odst. 2 
autorizační směrnice.

cíle nezbytná, zůstane nezměněno až do 
jeho uplynutí. Ta část rádiových frekvencí, 
která pro plnění uvedeného cíle nezbytná 
není, podléhá novému postupu pro 
přidělení podle čl. 9 odst. 3 a 4 této 
směrnice a podle čl. 7 odst. 2 směrnice 
2002/20/ES (autorizační směrnice).

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

 2. Pokud je držitel práva uvedený v 
odstavci 1 poskytovatelem služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání a právo 
na užívání rádiových frekvencí mu bylo 
uděleno pro účely plnění zvláštního cíle 
obecného zájmu, může být žádost o nové 
posouzení podána pouze pro tu část 
rádiových frekvencí, která je pro plnění 
uvedeného cíle nezbytná. Ta část rádiových 
frekvencí, která pro plnění uvedeného cíle
nezbytná není, podléhá novému postupu pro 
přidělení podle čl. 9 odst. 3 a 4 této 
směrnice a podle čl. 7 odst. 2 směrnice 
2002/20/ES (autorizační směrnice). Členské 
státy zajistí, aby byly splněny všechny 
nezbytné podmínky pro rychlé dosažení 
cílů stanovených v čl. 9 odst. 7 a aby byl 
dodržen časový rámec uvedený v tomto 
odstavci.

Or. en

Odůvodnění

Doplněný text zajišťuje, že pozměňovací návrh bude v souladu se zněním pozměňovacího 
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návrhu k čl. 9 odst. 7.

Pozměňovací návrh 395
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Pokud je držitel práva uvedený v odstavci 
1 poskytovatelem služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání a právo 
na užívání rádiových frekvencí mu bylo 
uděleno pro účely plnění zvláštního cíle 
obecného zájmu, může být žádost o nové 
posouzení podána pouze pro tu část 
rádiových frekvencí, která je pro plnění 
uvedeného cíle nezbytná. Ta část rádiových 
frekvencí, která pro plnění uvedeného cíle v 
důsledku použití čl. 9 odst. 3 a 4 nezbytná 
není, podléhá novému postupu pro přidělení 
podle čl. 7 odst. 2 autorizační směrnice. 
Členské státy zajistí, aby byly splněny 
všechny nezbytné podmínky pro rychlé 
dosažení cílů stanovených v čl. 9 odst. 7 a 
aby byl dodržen časový rámec uvedený v 
tomto odstavci.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl zajistit, že se dosažení cílů rozvoje mobilních 
širokopásmových služeb a podpory kulturní a jazykové rozmanitosti nezpozdí.
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Pozměňovací návrh 396
Gianni De Michelis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Justification

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 

Pozměňovací návrh 397
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 a – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Po uplynutí pětiletého období 
uvedeného v odstavci 1 přijmou členské 
státy všechna vhodná opatření pro zajištění 
toho, aby se na všechna zbývající přidělení 
a rozdělení rádiových frekvencí, která
existovala ke dni vstupu této směrnice v 
platnost, použil čl. 9 odst. 3 a 4.

3. Po uplynutí jednoročního období 
uvedeného v odstavci 1 přijmou členské 
státy všechna vhodná opatření pro zajištění 
toho, aby se na všechna zbývající přidělení 
a rozdělení rádiových frekvencí, která 
existovala ke dni vstupu této směrnice v 
platnost, použil čl. 9 odst. 3 a 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při uplatňování tohoto článku členské státy 
přijmou přiměřená opatření zaručující 
spravedlivou hospodářskou soutěž.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Tento odstavec je zbytečný, protože opatření podporující spravedlivou hospodářskou soutěž 
jsou jedním z cílů uvedených v článku 8.

Pozměňovací návrh 399
Gianni De Michelis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 a – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při uplatňování tohoto článku členské 
státy přijmou přiměřená opatření zaručující 
spravedlivou hospodářskou soutěž.

4. Při uplatňování tohoto článku členské 
státy přijmou přiměřená opatření zaručující 
spravedlivou hospodářskou soutěž a 
zajišťující, že budou plně zohledněny 
investice na pořízení rádiových frekvencí 
ze strany účastníků trhu. 

Or. en

Justification

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 

Pozměňovací návrh 400
Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 a – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pravomoc stanovit rozsah, povahu a 
trvání opatření určených k podpoře cílů 
politiky v oblasti kultury a médií jako 
např. kulturní a jazykové rozmanitosti a 
plurality médií mají členské státy 
v souladu se svou vnitrostátní právní 
úpravou.

Or. en
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Odůvodnění

Zajišťuje soudržnost používaného slovníku, protože čl. 9 odst. 4 mluví o „opatřeních“ a nikoli 
„omezeních“. 

Pozměňovací návrh 401
Reino Paasilinna

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Bude-li to vhodné, členské státy zajistí, 
aby podniky mohly na jiné podniky 
převádět nebo jim pronajímat individuální 
práva na užívání rádiových frekvencí.

Or. en

Odůvodnění

Podpora převoditelnosti individuálního práva na užívání rádiových frekvencí je důležitá, 
nevyžaduje však přidělování konkrétních frekvenčních pásem na evropské úrovni nebo 
harmonizaci podmínek souvisejících s převodem. Rovněž je důležité, aby mohl být ke každému 
převodu požadován předchozí souhlas příslušného orgánu členského státu.

Pozměňovací návrh 402
Catherine Trautmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podniky mohly 1. Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
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na jiné podniky převádět nebo jim 
pronajímat individuální práva na užívání 
rádiových frekvencí v těch pásmech, u 
nichž to stanoví prováděcí opatření přijatá 
podle článku 9c, bez předchozího souhlasu 
vnitrostátního regulačního orgánu.

na jiné podniky převádět nebo jim 
pronajímat individuální práva na užívání 
rádiových frekvencí v těch pásmech, u 
nichž to stanoví prováděcí opatření přijatá 
podle článku 9c, pokud tento převod nebo 
pronájem je v souladu s vnitrostátními 
postupy a pokud nevede ke změně služby 
poskytované prostřednictvím tohoto 
pásma rádiové frekvence nebo povinností 
vyplývajících z práva na užívání.

Or. en

Odůvodnění

Obchodovatelnost by neměla vést k nevyváženosti rozmanitosti služeb nebo ke spekulaci a 
měla by zahrnovat i případy, kde může být využití spektra bezplatné, ale vázané na určité 
povinnosti. Také by neměly být přehlíženy vnitrostátní postupy, neboť správa spektra zůstává 
ve vnitrostátní působnosti.

Pozměňovací návrh 403
Erna Hennicot-Schoepges

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
na jiné podniky převádět nebo jim 
pronajímat individuální práva na užívání 
rádiových frekvencí v těch pásmech, u 
nichž to stanoví prováděcí opatření přijatá 
podle článku 9c, pokud tento převod nebo 
pronájem je v souladu s vnitrostátními 
postupy a pokud nevede ke změně služby, 
jak ji stanoví tabulky pro vnitrostátní 
přidělování frekvence a 
radiokomunikační řád ITU pro dané 
pásmo rádiové frekvence.

Or. en
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Odůvodnění

Účinná správa rádiového spektra je odpovědností vnitrostátních regulačních orgánů (čl. 9 
odst. 1). Pokud má převod nebo pronájem práv za následek „změnu užití“ (tj. změnu 
technologie s odlišnými vlastnostmi/schématy), může se významně zvýšit riziko škodlivé 
interference poškozující uživatele spektra a v důsledku i konečné uživatele.

Pozměňovací návrh 404
Erika Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
na jiné podniky převádět nebo jim 
pronajímat individuální práva na užívání 
rádiových frekvencí v těch pásmech, u 
nichž to stanoví prováděcí opatření přijatá 
podle článku 9c, pokud je tento převod 
nebo pronájem v souladu s vnitrostátními 
postupy.

Or. en

Odůvodnění

Omezování obchodování mezi poskytovateli stejných služeb podkopává užitek z obchodování 
a zmaří celkový záměr reforem v oblasti rádiového spektra.

Pozměňovací návrh 405
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podniky mohly 1. Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
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na jiné podniky převádět nebo jim 
pronajímat individuální práva na užívání 
rádiových frekvencí v těch pásmech, u 
nichž to stanoví prováděcí opatření přijatá 
podle článku 9c, bez předchozího souhlasu 
vnitrostátního regulačního orgánu. 

na jiné podniky převádět nebo jim 
pronajímat individuální práva na užívání 
rádiových frekvencí v těch pásmech, u 
nichž to stanoví prováděcí opatření přijatá 
podle článku 9c v souladu s vnitrostátními 
postupy.

Or. es

Odůvodnění

Převod práv by měl prováděn v souladu se zákonem stanovenými vnitrostátními postupy. 
Předchozí souhlas může být potřebný k tomu, aby se zabránilo tomu, že někteří účastníci trhu 
si budou přivlastňovat frekvence. 

Pozměňovací návrh 406
Mary Honeyball

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
na jiné podniky převádět nebo jim 
pronajímat individuální práva na užívání 
rádiových frekvencí v těch pásmech, u 
nichž to stanoví prováděcí opatření přijatá 
podle článku 9c, pokud je tento převod 
nebo pronájem v souladu s vnitrostátními 
postupy.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh poněkud mění pozměňovací návrh 30 zpravodajky. Neutralita vůči 
službám je důležitá, pokud není v rozporu s cíli veřejné politiky členských států. Neutralita 
vůči službám a obchodování se spektrem by neměly být výslovně zakázány.
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Pozměňovací návrh 407
Lena Ek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
na jiné podniky převádět nebo jim 
pronajímat individuální práva na užívání 
rádiových frekvencí v těch pásmech, u 
nichž to stanoví prováděcí opatření přijatá 
podle článku 9c, pokud je tento převod 
nebo pronájem v souladu s vnitrostátními 
postupy.

Or. en

Justification

The fundamental idea behind increased flexibility for spectrum users is that users themselves 
are better at judging what is the right balance between services than the State. This 
amendment seems to suggest that regulators can make better decisions on how much 
spectrum should be used for specific services than those actually providing or using those 
services.
Any conditions attached to a license, such as, for instance, an obligation to provide a certain 
service, shall of course be unaffected by the transfer or lease of the license. Within those 
parameters of the license conditions, however, license holders should be free to provide any 
service they regard as the most efficient use of spectrum.

Pozměňovací návrh 408
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
na jiné podniky převádět nebo jim 
pronajímat individuální práva na užívání 

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

rádiových frekvencí v těch pásmech, u 
nichž to stanoví prováděcí opatření přijatá 
podle článku 9c v souladu s vnitrostátními 
postupy.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k citlivosti odvětví telekomunikací by vnitrostátní regulační orgány měly stanovit 
rámec pro převody.

Pozměňovací návrh 409
Dragoş Florin David

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
na jiné podniky převádět nebo jim 

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

pronajímat individuální práva na užívání 
rádiových frekvencí v těch pásmech, u 
nichž to stanoví prováděcí opatření přijatá 
podle článku 9c.

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Reino Paasilinna

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Také v jiných pásmech mohou členské 
stanovit, aby podniky převáděly svá 
individuální práva na užívání rádiových 
frekvencí na jiné podniky nebo jim je 
pronajímaly.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Podpora převoditelnosti individuálního práva na užívání rádiových frekvencí je důležitá, 
nevyžaduje však přidělování konkrétních frekvenčních pásem na evropské úrovni nebo 
harmonizaci podmínek souvisejících s převodem. Rovněž je důležité, aby mohl být ke každému 
převodu požadován předchozí souhlas příslušného orgánu členského státu. Příslušný orgán 
pro záležitosti rádiového spektra není vždy tentýž orgán jako vnitrostátní regulační orgán, jak 
jej definuje rámcová směrnice.

Pozměňovací návrh 412
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 b – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Také v jiných pásmech mohou členské 
stanovit, aby podniky převáděly svá 
individuální práva na užívání rádiových 
frekvencí na jiné podniky nebo jim je 
pronajímaly. 

Také v jiných pásmech mohou členské 
stanovit, aby podniky převáděly svá 
individuální práva na užívání rádiových 
frekvencí na jiné podniky nebo jim je 
pronajímaly, v souladu se zákonem 
stanovenými vnitrostátními postupy. 

Or. es

Odůvodnění

Převod práv by měl prováděn v souladu se zákonem stanovenými vnitrostátními postupy. 
Předchozí souhlas může být potřebný k tomu, aby se zabránilo tomu, že někteří účastníci trhu 
si budou přivlastňovat frekvence.

Pozměňovací návrh 413
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Také v jiných pásmech mohou členské 
stanovit, aby podniky převáděly svá 
individuální práva na užívání rádiových 
frekvencí na jiné podniky nebo jim je 
pronajímaly.

Také v jiných pásmech mohou členské 
stanovit, aby podniky převáděly svá 
individuální práva na užívání rádiových 
frekvencí na jiné podniky nebo jim je 
pronajímaly, v souladu s vnitrostátními 
postupy.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k citlivosti odvětví telekomunikací by vnitrostátní regulační orgány měly stanovit 
rámec pro převody.
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Pozměňovací návrh 414
Erna Hennicot-Schoepges

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Také v jiných pásmech mohou členské 
stanovit, aby podniky převáděly svá 
individuální práva na užívání rádiových 
frekvencí na jiné podniky nebo jim je 
pronajímaly. 

V jiných pásmech mohou členské stanovit, 
aby podniky převáděly svá individuální 
práva na užívání rádiových frekvencí na 
jiné podniky nebo jim je pronajímaly,
v souladu s vnitrostátními postupy. 

Or. en

Odůvodnění

Účinná správa rádiového spektra je odpovědností vnitrostátních regulačních orgánů (čl. 9 
odst. 1). Pokud má převod nebo pronájem práv za následek „změnu užití“ (tj. změnu 
technologie s odlišnými vlastnostmi/schématy), může se významně zvýšit riziko škodlivé 
interference poškozující uživatele spektra a v důsledku i konečné uživatele.

Pozměňovací návrh 415
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 b – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud by se však toto převádění nebo 
pronajímání vztahovalo na frekvence, 
které byly zpřístupněny na základě 
omezení odůvodněného plněním cíle 
obecného zájmu, jak stanoví čl. 9 odst. 4, 
je třeba získat předchozí souhlas 
vnitrostátního regulačního orgánu. 
Členské státy mohou ve vhodných 
případech vyžadovat oprávnění nebo 
stanovisko vnitrostátního orgánu 
odpovědného za audiovizuální mediální 
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služby.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že zavádění zvláštních omezení neutrality vůči službám bude v působnosti 
členských států, je logickým důsledkem stanovit určitá omezení převodů těchto frekvencí či 
„obchodování se spektrem“. Je to zřejmé především u omezení vycházejících z kulturních a 
mediálních politik. Pokud bude obchodování se spektrem v této oblasti přesto povoleno, musí 
si členské státy zachovat pravomoc zavádět vhodné pojistky, které zajistí, že cíle jejich 
audiovizuálních politik nebudou ohrožovány.

Pozměňovací návrh 416
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 b – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Rádiové frekvence, které byly 
přiděleny účastníkům trhu bezplatně, 
nemohou být převáděny za odměnu.
Pokud byly rádiové frekvence přiděleny 
pro plnění povinnosti obecného zájmu, 
převod těchto frekvencí musí být spojen i 
převodem těchto povinností na dalšího 
účastníka.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by nepřijatelné, aby účastníci, kteří získali frekvence zdarma, obdrželi odměnu za jejich 
prodej. Veškeré povinnosti spojené s frekvencemi by s nimi měly být také převáděny.
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Pozměňovací návrh 417
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby byl záměr 
podniku převést práva na užívání 
rádiových frekvencí oznámen 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu, který 
je odpovědný za přidělení spektra, a aby 
byl zveřejněn. Pokud bylo využívání 
rádiového spektra harmonizováno 
uplatněním rozhodnutí č. 676/2002/ES o 
rádiovém spektru nebo jiných opatření 
Společenství, musí být každý takový 
převod s tímto harmonizovaným 
využíváním v souladu.

2. Členské státy zajistí, aby byl záměr 
podniku převést práva na užívání 
rádiových frekvencí oznámen 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu, který 
je odpovědný za přidělení spektra, a aby 
byl zveřejněn. Pokud bylo využívání 
rádiového spektra spojeno na vnitrostátní 
úrovni s konkrétními podmínkami nebo
bylo harmonizováno uplatněním 
rozhodnutí č. 676/2002/ES o rádiovém 
spektru nebo jiných opatření Společenství, 
musí být každý takový převod v souladu 
s těmito podmínkami harmonizovaného 
využívání.

Or. es

Odůvodnění

Převody musí v každém případě splňovat podmínky předem stanovené na vnitrostátní úrovni a 
na úrovni Společenství.

Pozměňovací návrh 418
Erna Hennicot-Schoepges

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby byl záměr
podniku převést práva na užívání 
rádiových frekvencí oznámen 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu, který 

2. Členské státy zajistí, aby byl převod 
práva podniku na užívání rádiových 
frekvencí oznámen vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu, který je odpovědný za 
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je odpovědný za přidělení spektra, a aby 
byl zveřejněn. Pokud bylo využívání 
rádiového spektra harmonizováno 
uplatněním rozhodnutí č. 676/2002/ES o 
rádiovém spektru nebo jiných opatření 
Společenství, musí být každý takový 
převod s tímto harmonizovaným
využíváním v souladu.

přidělení spektra, a aby byl zveřejněn. 
Pokud bylo využívání rádiového spektra
spojeno na vnitrostátní úrovni 
s konkrétními podmínkami nebo bylo 
harmonizováno uplatněním rozhodnutí č. 
676/2002/ES o rádiovém spektru nebo 
jiných opatření Společenství, musí být 
každý takový převod s tímto využíváním v 
souladu.

Or. en

Odůvodnění

Účinná správa rádiového spektra je odpovědností vnitrostátních regulačních orgánů (čl. 9 
odst. 1). Pokud má převod nebo pronájem práv za následek „změnu užití“ (tj. změnu 
technologie s odlišnými vlastnostmi/schématy), může se významně zvýšit riziko škodlivé 
interference poškozující uživatele spektra a v důsledku i konečné uživatele.

Pozměňovací návrh 419
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby byl záměr 
podniku převést práva na užívání 
rádiových frekvencí oznámen 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu, který 
je odpovědný za přidělení spektra, a aby 
byl zveřejněn. Pokud bylo využívání 
rádiového spektra harmonizováno 
uplatněním rozhodnutí č. 676/2002/ES o 
rádiovém spektru nebo jiných opatření 
Společenství, musí být každý takový 
převod s tímto harmonizovaným 
využíváním v souladu.

2. Členské státy zajistí, aby byl záměr 
podniku převést práva na užívání 
rádiových frekvencí, stejně jako jejich 
skutečné převedení, oznámen 
vnitrostátnímu příslušnému orgánu, který 
je odpovědný za přidělení spektra, a aby 
byl zveřejněn. Pokud bylo využívání 
rádiového spektra harmonizováno 
uplatněním rozhodnutí č. 676/2002/ES o 
rádiovém spektru nebo jiných opatření 
Společenství, musí být každý takový 
převod s tímto harmonizovaným 
využíváním v souladu.

Or. en
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Odůvodnění

Příslušný orgán pro záležitosti rádiového spektra není vždy tentýž orgán jako vnitrostátní 
regulační orgán, jak jej definuje rámcová směrnice.

Pozměňovací návrh 420
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby byl záměr
podniku převést práva na užívání 
rádiových frekvencí oznámen 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu, který 
je odpovědný za přidělení spektra, a aby 
byl zveřejněn. Pokud bylo využívání 
rádiového spektra harmonizováno 
uplatněním rozhodnutí č. 676/2002/ES o 
rádiovém spektru nebo jiných opatření 
Společenství, musí být každý takový 
převod s tímto harmonizovaným 
využíváním v souladu.

2. Členské státy zajistí, aby byl převod 
práva podniku na užívání rádiových 
frekvencí oznámen příslušnému orgánu, 
který je odpovědný za přidělení spektra, a 
aby byl zveřejněn. Pokud bylo využívání 
rádiového spektra harmonizováno 
uplatněním rozhodnutí č. 676/2002/ES o 
rádiovém spektru nebo jiných opatření 
Společenství, musí být každý takový 
převod s tímto harmonizovaným 
využíváním v souladu.

Or. en

Odůvodnění

Registraci vyžaduje skutečný převod a nikoli záměr. Registrování záměrů vytváří riziko 
nadměrné regulace a zbytečné byrokracie. Rozhodnutí o rádiovém spektru je základem 
důležité a fungující práce, například výboru pro rádiové spektrum.

Pozměňovací návrh 421
Lena Ek

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 b – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby byl záměr
podniku převést práva na užívání 
rádiových frekvencí oznámen 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu, který 
je odpovědný za přidělení spektra, a aby 
byl zveřejněn. Pokud bylo využívání 
rádiového spektra harmonizováno 
uplatněním rozhodnutí č. 676/2002/ES o 
rádiovém spektru nebo jiných opatření 
Společenství, musí být každý takový 
převod s tímto harmonizovaným 
využíváním v souladu.

2. Členské státy zajistí, aby byl převod 
práva podniku na užívání rádiových 
frekvencí oznámen příslušnému orgánu, 
který je odpovědný za přidělení spektra, a 
aby byl zveřejněn. Pokud bylo využívání 
rádiového spektra harmonizováno 
uplatněním rozhodnutí č. 676/2002/ES o 
rádiovém spektru nebo jiných opatření 
Společenství, musí být každý takový 
převod s tímto harmonizovaným 
využíváním v souladu.

Or. en

Odůvodnění

Registraci vyžaduje skutečný převod a nikoli záměr. Registrování záměrů vytváří riziko 
nadměrné regulace a zbytečné byrokracie. Rozhodnutí o rádiovém spektru je základem 
důležité a fungující práce, například výboru pro rádiové spektrum.

Pozměňovací návrh 422
Reino Paasilinna

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby byl záměr 
podniku převést práva na užívání 
rádiových frekvencí oznámen 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu, který 
je odpovědný za přidělení spektra, a aby 
byl zveřejněn. Pokud bylo využívání 
rádiového spektra harmonizováno 
uplatněním rozhodnutí č. 676/2002/ES o 
rádiovém spektru nebo jiných opatření 
Společenství, musí být každý takový 
převod s tímto harmonizovaným 

2. Členské státy zajistí, aby byl záměr 
podniku převést práva na užívání 
rádiových frekvencí oznámen 
vnitrostátnímu orgánu, který je odpovědný 
za přidělení spektra, a aby byl zveřejněn. 
Pokud bylo využívání rádiového spektra
harmonizováno uplatněním rozhodnutí č. 
676/2002/ES o rádiovém spektru nebo 
jiných opatření Společenství, musí být 
každý takový převod s tímto 
harmonizovaným využíváním v souladu. 
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využíváním v souladu.

Or. en

Odůvodnění

Podpora převoditelnosti individuálního práva na užívání rádiových frekvencí je důležitá, 
nevyžaduje však přidělování konkrétních frekvenčních pásem na evropské úrovni nebo 
harmonizaci podmínek souvisejících s převodem. Rovněž je důležité, aby mohl být ke každému 
převodu požadován předchozí souhlas příslušného orgánu členského státu. Příslušný orgán 
pro záležitosti rádiového spektra není vždy tentýž orgán jako vnitrostátní regulační orgán, jak 
jej definuje rámcová směrnice.

Pozměňovací návrh 423
Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9c vypouští se
Harmonizační opatření v oblasti správy 

rádiových frekvencí
Ve snaze přispět k rozvoji vnitřního trhu a 
pro splnění zásad uvedených v tomto 
článku může Komise přijímat vhodná 
prováděcí opatření s cílem: 
a) harmonizovat identifikaci pásem, 
jejichž práva na užívání si mohou podniky 
mezi sebou převádět nebo pronajímat; 
b) harmonizovat podmínky s těmito právy 
spojené a podmínky, postupy, meze, 
omezení, zrušení a přechodná pravidla, 
které se na tyto převody nebo pronájmy 
vztahují;
c) harmonizovat zvláštní opatření pro 
zajištění spravedlivé hospodářské soutěže 
v případech převodů individuálních práv;
d) stanovit výjimku ze zásady 
technologické neutrality nebo neutrality 
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vůči službám a harmonizovat rozsah a 
povahu všech výjimek z těchto zásad v 
souladu s čl. 9 odst. 3 a 4, jež nejsou 
výjimkami zaměřenými na zajištění 
podpory kulturní a jazykové rozmanitosti 
a plurality médií.
Tato opatření, jež mají tuto směrnici 
doplnit o jiné než podstatné prvky, se 
přijmou v souladu s regulativním
postupem s kontrolou, uvedeným v čl. 22 
odst. 3. Ze závažných naléhavých důvodů 
může Komise použít postup pro naléhavé 
případy, uvedený v čl. 22 odst. 4. Při 
provádění ustanovení tohoto odstavce 
může být Komisi nápomocen úřad v 
souladu s článkem 10 nařízení […/ES].“

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise, aby byly pokyny přijímány regulativním postupem s přezkumem, výrazně 
omezuje právo Evropského parlamentu, a měl by být proto odmítnut.

Pozměňovací návrh 424
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9c vypouští se
Harmonizační opatření v oblasti správy 

rádiových frekvencí
Ve snaze přispět k rozvoji vnitřního trhu a 
pro splnění zásad uvedených v tomto 
článku může Komise přijímat vhodná 
prováděcí opatření s cílem: 
a) harmonizovat identifikaci pásem, 
jejichž práva na užívání si mohou podniky 
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mezi sebou převádět nebo pronajímat; 
b) harmonizovat podmínky s těmito právy 
spojené a podmínky, postupy, meze, 
omezení, zrušení a přechodná pravidla, 
které se na tyto převody nebo pronájmy 
vztahují;
c) harmonizovat zvláštní opatření pro 
zajištění spravedlivé hospodářské soutěže 
v případech převodů individuálních práv;
d) stanovit výjimku ze zásady 
technologické neutrality nebo neutrality 
vůči službám a harmonizovat rozsah a 
povahu všech výjimek z těchto zásad v 
souladu s čl. 9 odst. 3 a 4, jež nejsou 
výjimkami zaměřenými na zajištění 
podpory kulturní a jazykové rozmanitosti 
a plurality médií.
Tato opatření, jež mají tuto směrnici 
doplnit o jiné než podstatné prvky, se 
přijmou v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou, uvedeným v čl. 22 
odst. 3. Ze závažných naléhavých důvodů 
může Komise použít postup pro naléhavé 
případy, uvedený v čl. 22 odst. 4. Při 
provádění ustanovení tohoto odstavce 
může být Komisi nápomocen úřad v 
souladu s článkem 10 nařízení […/ES].“

Or. en

Odůvodnění

Přestože stávající koordinační mechanismy mohou být zlepšeny, není jisté, zda má Evropa 
v oblasti harmonizace a koordinace problémy takového rozsahu a takové povahy, že by to 
ospravedlňovalo tak zásadní změnu institucionálního uspořádání.

Pozměňovací návrh 425
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – úvodní věta
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Ve snaze přispět k rozvoji vnitřního trhu a 
pro splnění zásad uvedených v tomto 
článku a v souladu s článkem 9d a 
rozhodnutím o rádiovém spektru může 
Komise přijímat vhodná prováděcí opatření 
s cílem:

Or. en

Odůvodnění

Podmínky, za nichž může být rádiové spektrum převáděno nebo pronajímáno, by měly určovat 
vnitrostátní regulační orgány, které jsou odpovědné za účinnou správu spektra.

Pozměňovací návrh 426
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Měla by být zajištěna právní soudržnost s článkem 8a (nový) a s definicí technologické 
neutrality a neutrality vůči službám v článku 9 této směrnice. Rovněž je nutné zajistit právní 
soudržnost s rozhodnutím Komise o rádiovém spektru (676/2002/ES), zejména pokud jde o 
působnost článku, který se týká technických prováděcích opatření a cílů obecného zájmu 
(nové písmeno d), které odpovídá čl. 1 odst. 4 rozhodnutí o spektru). Veškerá další 
harmonizovaná rozhodnutí o výjimkách z technologické neutrality a neutrality vůči službám 
nepředstavují podstatnou součást této směrnice a podléhají legislativním změnám.
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Pozměňovací návrh 427
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Měla by být zajištěna právní soudržnost s článkem 8a (nový) a s definicí technologické 
neutrality a neutrality vůči službám v článku 9 této směrnice. Rovněž je nutné zajistit právní 
soudržnost s rozhodnutím Komise o rádiovém spektru (676/2002/ES), zejména pokud jde o 
působnost článku, který se týká technických prováděcích opatření a cílů obecného zájmu 
(nové písmeno d), které odpovídají čl.  1 odst. 4 rozhodnutí o spektru). Veškerá další 
harmonizovaná rozhodnutí o výjimkách z technologické neutrality a neutrality vůči službám 
nepředstavují podstatnou součást této směrnice a podléhají legislativním změnám.

Pozměňovací návrh 428
Dominique Vlasto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Ve snaze přispět k rozvoji vnitřního trhu, a 
aniž jsou dotčena ustanovení článku 8a, 
pro splnění zásad uvedených v tomto 
článku může Komise přijímat vhodná 
prováděcí technická opatření s cílem: 
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Or. en

Odůvodnění

Zařazení prováděcích pravomocí Komise podle rozhodnutí o rádiovém spektru do rámcové 
směrnice musí být spojeno se zařazením ustanovení odpovídajícího čl. 1 odst. 4 rozhodnutí o 
rádiovém spektru do směrnice. S ohledem na pravomoc členských států, pokud jde o politiky v 
oblasti kultury a médií, by Komise neměla určovat vysílací pásma jako pásma, jejichž užívací 
práva lze převést nebo pronajmout. Podle článku 9b podléhá převod nebo pronájem 
jednotlivých práv vnitrostátním postupům, a Komise by tedy neměla tyto postupy 
harmonizovat.

Pozměňovací návrh 429
Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Měla by být zajištěna právní soudržnost s článkem 8a (nový) a s definicí technologické 
neutrality a neutrality vůči službám v článku 9 této směrnice. Rovněž je nutné zajistit právní 
soudržnost s rozhodnutím Komise o rádiovém spektru (676/2002/ES), zejména pokud jde o 
působnost článku, který se týká technických prováděcích opatření a cílů obecného zájmu. 
Veškerá další harmonizovaná rozhodnutí o výjimkách z technologické neutrality a neutrality 
vůči službám nepředstavují podstatnou součást této směrnice a podléhají legislativním 
změnám.
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Pozměňovací návrh 430
Anne Laperrouze

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zařazení prováděcích pravomocí Komise podle rozhodnutí o rádiovém spektru do rámcové 
směrnice musí být spojeno se zařazením ustanovení odpovídajícího čl. 1 odst. 4 rozhodnutí o 
rádiovém spektru do směrnice. S ohledem na pravomoc členských států, pokud jde o politiky v 
oblasti kultury a médií, by Komise neměla určovat vysílací pásma jako pásma, jejichž užívací 
práva lze převést nebo pronajmout. Podle článku 9b podléhá převod nebo pronájem 
jednotlivých práv vnitrostátním postupům, a Komise by tedy neměla tyto postupy 
harmonizovat.

Pozměňovací návrh 431
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–a) harmonizovat pravidla týkající se 
dostupnosti a účinného užívání rádiových 
frekvencí v souladu s postupem 
stanoveným v příloze IIa;

Or. en
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Odůvodnění

Zařazení prováděcích pravomocí Komise podle rozhodnutí o rádiovém spektru do rámcové 
směrnice musí být spojeno se zařazením ustanovení odpovídajícího čl. 1 odst. 4 rozhodnutí o 
rádiovém spektru do směrnice. S ohledem na pravomoc členských států, pokud jde o politiky v 
oblasti kultury a médií, by Komise neměla určovat vysílací pásma jako pásma, jejichž užívací 
práva lze převést nebo pronajmout. Podle článku 9b podléhá převod nebo pronájem 
jednotlivých práv vnitrostátním postupům, a Komise by tedy neměla tyto postupy 
harmonizovat.

Pozměňovací návrh 432
Dominique Vlasto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–a) harmonizovat pravidla týkající se 
dostupnosti a účinného užívání rádiových 
frekvencí v souladu s postupem 
stanoveným v příloze IIa;

Or. en

Odůvodnění

Zařazení prováděcích pravomocí Komise podle rozhodnutí o rádiovém spektru do rámcové 
směrnice musí být spojeno se zařazením ustanovení odpovídajícího čl. 1 odst. 4 rozhodnutí o 
rádiovém spektru do směrnice. S ohledem na pravomoc členských států, pokud jde o politiky v 
oblasti kultury a médií, by Komise neměla určovat vysílací pásma jako pásma, jejichž užívací 
práva lze převést nebo pronajmout. Podle článku 9b podléhá převod nebo pronájem 
jednotlivých práv vnitrostátním postupům, a Komise by tedy neměla tyto postupy 
harmonizovat.

Pozměňovací návrh 433
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – písm. -a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–a) harmonizovat pravidla týkající se 
dostupnosti a účinného užívání rádiových 
frekvencí v souladu s článkem 9;

Or. en

Odůvodnění

Měla by být zajištěna právní soudržnost s článkem 8a (nový) a s definicí technologické 
neutrality a neutrality vůči službám v článku 9 této směrnice. Rovněž je nutné zajistit právní 
soudržnost s rozhodnutím Komise o rádiovém spektru (676/2002/ES), zejména pokud jde o 
působnost článku, který se týká technických prováděcích opatření a cílů obecného zájmu 
(nové písmeno d), které odpovídá čl. 1 odst. 4 rozhodnutí o spektru). Veškerá další 
harmonizovaná rozhodnutí o výjimkách z technologické neutrality a neutrality vůči službám 
nepředstavují podstatnou součást této směrnice a podléhají legislativním změnám.

Pozměňovací návrh 434
Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–a) harmonizovat pravidla týkající se 
dostupnosti a účinného užívání rádiových 
frekvencí v souladu s článkem 9;

Or. en

Odůvodnění

Měla by být zajištěna právní soudržnost s článkem 8a (nový) a s definicí technologické 
neutrality a neutrality vůči službám v článku 9 této směrnice. Rovněž je nutné zajistit právní 
soudržnost s rozhodnutím Komise o rádiovém spektru (676/2002/ES), zejména pokud jde o 
působnost článku, který se týká technických prováděcích opatření a cílů obecného zájmu. 
Veškerá další harmonizovaná rozhodnutí o výjimkách z technologické neutrality a neutrality 
vůči službám nepředstavují podstatnou součást této směrnice a podléhají legislativním 
změnám.
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Pozměňovací návrh 435
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–a) harmonizovat pravidla týkající se 
dostupnosti a účinného užívání rádiových 
frekvencí v souladu s článkem 9;

Or. en

Odůvodnění

Měla by být zajištěna právní soudržnost s článkem 8a (nový) a s definicí technologické 
neutrality a neutrality vůči službám v článku 9 této směrnice. Rovněž je nutné zajistit právní 
soudržnost s rozhodnutím Komise o rádiovém spektru (676/2002/ES), zejména pokud jde o 
působnost článku, který se týká technických prováděcích opatření a cílů obecného zájmu 
(nové písmeno d), které odpovídá čl. 1 odst. 4 rozhodnutí o spektru). Veškerá další 
harmonizovaná rozhodnutí o výjimkách z technologické neutrality a neutrality vůči službám 
nepředstavují podstatnou součást této směrnice a podléhají legislativním změnám.

Pozměňovací návrh 436
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – písm. -a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–aa) zajistit koordinované a včasné 
poskytování informací o přidělování, 
dostupnosti a užívání rádiových frekvencí 
v souladu s postupem stanoveným v 
příloze IIa;

Or. en
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Odůvodnění

Zařazení prováděcích pravomocí Komise podle rozhodnutí o rádiovém spektru do rámcové 
směrnice musí být spojeno se zařazením ustanovení odpovídajícího čl. 1 odst. 4 rozhodnutí o 
rádiovém spektru do směrnice. S ohledem na pravomoc členských států, pokud jde o politiky v 
oblasti kultury a médií, by Komise neměla určovat vysílací pásma jako pásma, jejichž užívací 
práva lze převést nebo pronajmout. Podle článku 9b podléhá převod nebo pronájem 
jednotlivých práv vnitrostátním postupům, a Komise by tedy neměla tyto postupy 
harmonizovat.

Pozměňovací návrh 437
Dominique Vlasto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – písm. -a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–aa) zajistit koordinované a včasné 
poskytování informací o přidělování, 
dostupnosti a užívání rádiových frekvencí 
v souladu s postupem stanoveným v 
příloze IIa;

Or. en

Odůvodnění

Zařazení prováděcích pravomocí Komise podle rozhodnutí o rádiovém spektru do rámcové 
směrnice musí být spojeno se zařazením ustanovení odpovídajícího čl. 1 odst. 4 rozhodnutí o 
rádiovém spektru do směrnice. S ohledem na pravomoc členských států, pokud jde o politiky 
v oblasti kultury a médií, by Komise neměla určovat vysílací pásma jako pásma, jejichž 
užívací práva lze převést nebo pronajmout. Podle článku 9b podléhá převod nebo pronájem 
jednotlivých práv vnitrostátním postupům, a Komise by tedy neměla tyto postupy 
harmonizovat.
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Pozměňovací návrh 438
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – písm. -a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–aa) zajistit koordinované a včasné 
poskytování informací o přidělování, 
dostupnosti a užívání rádiových frekvencí;

Or. en

Odůvodnění

Měla by být zajištěna právní soudržnost s článkem 8a (nový) a s definicí technologické 
neutrality a neutrality vůči službám v článku 9 této směrnice. Rovněž je nutné zajistit právní 
soudržnost s rozhodnutím Komise o rádiovém spektru (676/2002/ES), zejména pokud jde o 
působnost článku, který se týká technických prováděcích opatření a cílů obecného zájmu 
(nové písmeno d), které odpovídá čl. 1 odst. 4 rozhodnutí o spektru). Veškerá další 
harmonizovaná rozhodnutí o výjimkách z technologické neutrality a neutrality vůči službám 
nepředstavují podstatnou součást této směrnice a podléhají legislativním změnám.

Pozměňovací návrh 439
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – písm. -a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–aa) zajistit koordinované a včasné 
poskytování informací o přidělování, 
dostupnosti a užívání rádiových frekvencí;

Or. en

Odůvodnění

Měla by být zajištěna právní soudržnost s článkem 8a (nový) a s definicí technologické 
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neutrality a neutrality vůči službám v článku 9 této směrnice. Rovněž je nutné zajistit právní 
soudržnost s rozhodnutím Komise o rádiovém spektru (676/2002/ES), zejména pokud jde o 
působnost článku, který se týká technických prováděcích opatření a cílů obecného zájmu 
(nové písmeno d), které odpovídá čl. 1 odst. 4 rozhodnutí o spektru). Veškerá další 
harmonizovaná rozhodnutí o výjimkách z technologické neutrality a neutrality vůči službám 
nepředstavují podstatnou součást této směrnice a podléhají legislativním změnám.

Pozměňovací návrh 440
Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – písm. -a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–aa) zajistit koordinované a včasné 
poskytování informací o přidělování, 
dostupnosti a užívání rádiových frekvencí;

Or. en

Odůvodnění

Měla by být zajištěna právní soudržnost s článkem 8a (nový) a s definicí technologické 
neutrality a neutrality vůči službám v článku 9 této směrnice. Rovněž je nutné zajistit právní 
soudržnost s rozhodnutím Komise o rádiovém spektru (676/2002/ES), zejména pokud jde o 
působnost článku, který se týká technických prováděcích opatření a cílů obecného zájmu. 
Veškerá další harmonizovaná rozhodnutí o výjimkách z technologické neutrality a neutrality 
vůči službám nepředstavují podstatnou součást této směrnice a podléhají legislativním 
změnám.

Pozměňovací návrh 441
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

užívání si mohou podniky mezi sebou 
přímo převádět nebo pronajímat,
s výjimkou frekvencí, které členské státy 
hodlají využít pro vysílací služby;

Or. en

Odůvodnění

Měla by být zajištěna právní soudržnost s článkem 8a (nový) a s definicí technologické 
neutrality a neutrality vůči službám v článku 9 této směrnice. Rovněž je nutné zajistit právní 
soudržnost s rozhodnutím Komise o rádiovém spektru (676/2002/ES), zejména pokud jde o 
působnost článku, který se týká technických prováděcích opatření a cílů obecného zájmu 
(nové písmeno d), které odpovídá čl. 1 odst. 4 rozhodnutí o spektru). Veškerá další 
harmonizovaná rozhodnutí o výjimkách z technologické neutrality a neutrality vůči službám 
nepředstavují podstatnou součást této směrnice a podléhají legislativním změnám.

Pozměňovací návrh 442
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) identifikovat pásma, jejichž práva na 
užívání si mohou podniky mezi sebou 
převádět nebo pronajímat, s výjimkou 
frekvencí, které členské státy hodlají 
využít pro vysílací služby;

Or. en

Odůvodnění

Opatření, která jsou navržena na přijetí postupem projednávání ve výborech, značně 
přesahují pojetí „jiných než podstatných prvků“ směrnice. Na druhé straně harmonizace 
může být či již byla ve velkém rozsahu úspěšně prováděna na základě stávajícího rozhodnutí o 
rádiovém spektru (č. 676/2002/ES). Písmena b) a c) tohoto článku by proto měla být 
vypuštěna. Podle bodu odůvodnění 23 spadá stanovení mediálních politik do působnosti 
členských států.
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Pozměňovací návrh 443
Anne Laperrouze

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) identifikovat pásma, jejichž práva na 
užívání si mohou podniky mezi sebou 
převádět nebo pronajímat, s výjimkou 
rádiových frekvencí, které členské státy 
vyčlenily nebo hodlají využít pro vysílací 
služby;

Or. en

Odůvodnění

Zařazení prováděcích pravomocí Komise podle rozhodnutí o rádiovém spektru do rámcové 
směrnice musí být spojeno se zařazením ustanovení odpovídajícího čl. 1 odst. 4 rozhodnutí o 
rádiovém spektru do směrnice. S ohledem na pravomoc členských států, pokud jde o politiky v 
oblasti kultury a médií, by Komise neměla určovat vysílací pásma jako pásma, jejichž užívací 
práva lze převést nebo pronajmout. Podle článku 9b podléhá převod nebo pronájem 
jednotlivých práv vnitrostátním postupům, a Komise by tedy neměla tyto postupy 
harmonizovat.

Pozměňovací návrh 444
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) identifikovat pásma, jejichž práva na 
užívání si mohou podniky mezi sebou 
převádět nebo pronajímat, s výjimkou 
frekvencí, které členské státy hodlají 
využít pro služby rozhlasového a 
televizního vysílání;
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Or. es

Justification

The deletion of letters (b) and (c) is motivated by the fact that the conditions for such transfers 
and the procedures, conditions and limits applicable must be established in accordance with 
the principle of subsidiarity.

In order to be consistent with the approach adopted by the amendment to Article 9, the 
implementation of the principles of technological and service neutrality should, wherever 
possible, be the responsibility of the Member States through the coordinated management of 
the spectrum at national level. Harmonisation levels accordingly involve identification of the 
frequency bands to which the EU principles of neutrality must necessarily apply.

Pozměňovací návrh 445
Dominique Vlasto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) identifikovat pásma, jejichž práva na 
užívání si mohou podniky mezi sebou 
převádět nebo pronajímat, s výjimkou 
rádiových frekvencí, které členské státy 
vyčlenily nebo hodlají využít pro vysílací 
služby;

Or. en

Odůvodnění

Zařazení prováděcích pravomocí Komise podle rozhodnutí o rádiovém spektru do rámcové 
směrnice musí být spojeno se zařazením ustanovení odpovídajícího čl. 1 odst. 4 rozhodnutí o 
rádiovém spektru do směrnice. S ohledem na pravomoc členských států, pokud jde o politiky v 
oblasti kultury a médií, by Komise neměla určovat vysílací pásma jako pásma, jejichž užívací 
práva lze převést nebo pronajmout. Podle článku 9b podléhá převod nebo pronájem 
jednotlivých práv vnitrostátním postupům, a Komise by tedy neměla tyto postupy 
harmonizovat.
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Pozměňovací návrh 446
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) identifikovat pásma, jejichž práva na 
užívání si mohou podniky mezi sebou 
přímo převádět nebo pronajímat,
s výjimkou frekvencí, které členské státy 
hodlají využít pro vysílací služby;

Or. en

Odůvodnění

Měla by být zajištěna právní soudržnost s článkem 8a (nový) a s definicí technologické 
neutrality a neutrality vůči službám v článku 9 této směrnice. Rovněž je nutné zajistit právní 
soudržnost s rozhodnutím Komise o rádiovém spektru (676/2002/ES), zejména pokud jde o 
působnost článku, který se týká technických prováděcích opatření a cílů obecného zájmu 
(nové písmeno d), které odpovídá čl. 1 odst. 4 rozhodnutí o spektru). Veškerá další 
harmonizovaná rozhodnutí o výjimkách z technologické neutrality a neutrality vůči službám 
nepředstavují podstatnou součást této směrnice a podléhají legislativním změnám.

Pozměňovací návrh 447
Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) identifikovat pásma, jejichž práva na 
užívání si mohou podniky mezi sebou 
přímo převádět nebo pronajímat,
s výjimkou frekvencí, které členské státy 
hodlají využít pro vysílací služby;

Or. en
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Odůvodnění

Měla by být zajištěna právní soudržnost s článkem 8a (nový) a s definicí technologické 
neutrality a neutrality vůči službám v článku 9 této směrnice. Rovněž je nutné zajistit právní 
soudržnost s rozhodnutím Komise o rádiovém spektru (676/2002/ES), zejména pokud jde o 
působnost článku, který se týká technických prováděcích opatření a cílů obecného zájmu. 
Veškerá další harmonizovaná rozhodnutí o výjimkách z technologické neutrality a neutrality 
vůči službám nepředstavují podstatnou součást této směrnice a podléhají legislativním 
změnám.

Pozměňovací návrh 448
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) identifikovat pásma, jejichž práva na 
užívání si mohou podniky mezi sebou 
převádět nebo pronajímat, s výjimkou 
rádiových vysílacích frekvencí;

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité, aby stanovení konkrétních práv a povinností spojených s vydáním původní licence 
k převáděným nebo pronajímaným licencím zůstalo ve vnitrostátní působnosti. Umožní to 
zohlednění konkrétních povinností, např. povinnosti územního plánování. Potřeba zajistit 
spravedlivou hospodářskou soutěž tím není popřena, záleží však na konkrétních vnitrostátních 
opatřeních, která musí zohlednit konkrétní situaci v jednotlivých členských státech.

Pozměňovací návrh 449
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) identifikovat pásma, jejichž práva na 
užívání si mohou podniky mezi sebou 
převádět nebo pronajímat;

Or. en

Odůvodnění

Podmínky, za nichž může být rádiové spektrum převáděno nebo pronajímáno, by měly určovat 
vnitrostátní regulační orgány, které jsou odpovědné za účinnou správu spektra.

Pozměňovací návrh 450
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) stanovit výjimku ze zásady 
technologické neutrality nebo neutrality 
vůči službám a harmonizovat rozsah a 
povahu všech výjimek ze zásady 
technologické neutrality nebo neutrality 
vůči službám v souladu s čl. 9 odst. 3 a 4, 
jež nejsou výjimkami zaměřenými na 
zajištění podpory kulturní a jazykové 
rozmanitosti a plurality médií, včetně 
vysílací služby;

Or. en

Odůvodnění

Opatření, která jsou navržena na přijetí postupem projednávání ve výborech, značně 
přesahují pojetí „jiných než podstatných prvků“ směrnice. Na druhé straně harmonizace 
může být či již byla ve velkém rozsahu úspěšně prováděna na základě stávajícího rozhodnutí o 
rádiovém spektru (č. 676/2002/ES). Písmena b) a c) tohoto článku by proto měla být 
vypuštěna. Podle bodu odůvodnění 23 spadá stanovení mediálních politik do působnosti 
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členských států.

Pozměňovací návrh 451
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité, aby stanovení konkrétních práv a povinností spojených s vydáním původní licence 
k převáděným nebo pronajímaným licencím zůstalo ve vnitrostátní působnosti. Umožní to 
zohlednění konkrétních povinností, např. povinnosti územního plánování. Potřeba zajistit 
spravedlivou hospodářskou soutěž tím není popřena, záleží však na konkrétních vnitrostátních 
opatřeních, která musí zohlednit konkrétní situaci v jednotlivých členských státech.

Pozměňovací návrh 452
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) harmonizovat podmínky s těmito právy 
spojené a podmínky, postupy, meze, 
omezení, zrušení a přechodná pravidla, 

vypouští se
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které se na tyto převody nebo pronájmy 
vztahují;

Or. es

Justification

The deletion of letters (b) and (c) is motivated by the fact that the conditions for such transfers 
and the procedures conditions and limits applicable must be established in accordance with 
the principle of subsidiarity.

In order to be consistent with the approach adopted by the amendment to Article 9, the 
implementation of the principles of technological and service neutrality should, wherever 
possible, be the responsibility of the Member States through the coordinated management of 
the spectrum at national level. Harmonisation levels accordingly involve identification of the 
frequency bands to which the EU principles of neutrality must necessarily apply.

Pozměňovací návrh 453
Erna Hennicot-Schoepges

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Podmínky, za nichž může být rádiové spektrum převáděno nebo pronajímáno, by měly určovat 
vnitrostátní regulační orgány, které jsou odpovědné za účinnou správu spektra.
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Pozměňovací návrh 454
Anne Laperrouze

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) harmonizovat podmínky s těmito právy 
spojené;

Or. en

Odůvodnění

Zařazení prováděcích pravomocí Komise podle rozhodnutí o rádiovém spektru do rámcové 
směrnice musí být spojeno se zařazením ustanovení odpovídajícího čl. 1 odst. 4 rozhodnutí o 
rádiovém spektru do směrnice. S ohledem na pravomoc členských států, pokud jde o politiky v 
oblasti kultury a médií, by Komise neměla určovat vysílací pásma jako pásma, jejichž užívací 
práva lze převést nebo pronajmout. Podle článku 9b podléhá převod nebo pronájem 
jednotlivých práv vnitrostátním postupům, a Komise by tedy neměla tyto postupy 
harmonizovat.

Pozměňovací návrh 455
Dominique Vlasto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) harmonizovat podmínky s těmito právy 
spojené;

Or. en
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Odůvodnění

Zařazení prováděcích pravomocí Komise podle rozhodnutí o rádiovém spektru do rámcové 
směrnice musí být spojeno se zařazením ustanovení odpovídajícího čl. 1 odst. 4 rozhodnutí o 
rádiovém spektru do směrnice. S ohledem na pravomoc členských států, pokud jde o politiky v 
oblasti kultury a médií, by Komise neměla určovat vysílací pásma jako pásma, jejichž užívací 
práva lze převést nebo pronajmout. Podle článku 9b podléhá převod nebo pronájem 
jednotlivých práv vnitrostátním postupům, a Komise by tedy neměla tyto postupy 
harmonizovat.

Pozměňovací návrh 456
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Opatření, která jsou navržena na přijetí postupem projednávání ve výborech, značně 
přesahují pojetí „jiných než podstatných prvků“ směrnice. Na druhé straně harmonizace 
může být či již byla ve velkém rozsahu úspěšně prováděna na základě stávajícího rozhodnutí o 
rádiovém spektru (č. 676/2002/ES). Písmena b) a c) tohoto článku by proto měla být 
vypuštěna. Podle bodu odůvodnění 23 spadá stanovení mediálních politik do působnosti 
členských států.

Pozměňovací návrh 457
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Podmínky, za nichž může být rádiové spektrum převáděno nebo pronajímáno, by měly určovat 
vnitrostátní regulační orgány, které jsou odpovědné za účinnou správu spektra.

Pozměňovací návrh 458
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. es

Justification

The deletion of letters (b) and (c) is motivated by the fact that the conditions for such transfers 
and the procedures conditions and limits applicable must be established in accordance with 
the principle of subsidiarity.

In order to be consistent with the approach adopted by the amendment to Article 9, the 
implementation of the principles of technological and service neutrality should, wherever 
possible, be the responsibility of the Member States through the coordinated management of 
the spectrum at national level. Harmonisation levels accordingly involve identification of the 
frequency bands to which the EU principles of neutrality must necessarily apply.
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Pozměňovací návrh 459
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité, aby stanovení konkrétních práv a povinností spojených s vydáním původní licence 
k převáděným nebo pronajímaným licencím zůstalo ve vnitrostátní. Umožní to zohlednění 
konkrétních povinností, např. povinnosti územního plánování. Potřeba zajistit spravedlivou 
hospodářskou soutěž tím není popřena, záleží však na konkrétních vnitrostátních opatřeních, 
která musí zohlednit konkrétní situaci v jednotlivých členských státech.
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