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Pozměňovací návrh 460
Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

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 461
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) stanovit výjimku ze zásady 
technologické neutrality nebo neutrality 

vypouští se
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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.  

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 462
Erna Hennicot-Schoepges

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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 463
Dominique Vlasto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

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 464
Anne Laperrouze

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) stanovit výjimku ze zásady 
technologické neutrality nebo neutrality 
vůči službám a harmonizovat rozsah a 

vypouští se
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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. 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 465
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

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 
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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 466
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

d) harmonizovat určování zákazů, na něž 
se vztahují 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, 
stejně jako poskytování vysílacích služeb.

Or. es

Justification

The reason for deleting letters (b) and (c) is that the conditions imposed on such transfers, as 
well as the procedures, conditions and limits, must be determined in accordance with the 
subsidiarity principle.

In order to be consistent with the approach taken in the proposed amendment to Article 9, the 
application of the principles of technology and service neutrality should be the responsibility 
of the Member States, provided this is possible, through coordinated management of the 
spectrum at national level, and therefore harmonisation measures should involve 
identification of the bands to which these principles must of necessity apply.
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Pozměňovací návrh 467
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

d) stanovit výjimku ze zásady 
technologické neutrality nebo neutrality 
vůči službám a harmonizovat rozsah a 
povahu všech výjimek z těchto zásad.
Veškeré výjimky se udílí na základě čl. 9 
odst. 3 a 4.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasňuje, že veškeré výjimky ze zásad technologické neutrality nebo neutrality vůči službám 
podléhají omezením stanoveným v čl. 9 odst. 3 a 4, včetně omezení stanovených Komisí. Za 
druhé, není zřejmé, proč by v návrzích rozsah a povaha výjimek ze zásad neutrality vůči 
službám nebo technologické neutrality, jež jsou výjimkami zaměřenými na zajištění podpory 
kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality médií, neměly být harmonizovány.

Pozměňovací návrh 468
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

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 
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plurality médií. plurality médií, včetně vysílacích služeb.

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 469
Anne Laperrouze

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Těmito prováděcími opatřeními nejsou 
dotčena opatření, přijatá na úrovni 
Společenství nebo na vnitrostátní úrovni, 
v souladu s právem Společenství na 
prosazení cílů obecného zájmu, zejména 
opatření týkající se podpory kulturní a 
jazykové rozmanitosti a plurality médií.

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 470
Dominique Vlasto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Těmito prováděcími opatřeními nejsou 
dotčena opatření, přijatá na úrovni 
Společenství nebo na vnitrostátní úrovni, 
v souladu s právem Společenství na 
prosazení cílů obecného zájmu, zejména 
opatření týkající se podpory kulturní a 
jazykové rozmanitosti a plurality médií.

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 471
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Těmito prováděcími opatřeními nejsou 
dotčena opatření, přijatá na úrovni 
Společenství nebo na vnitrostátní úrovni, 
v souladu s právem Společenství na 
prosazení cílů obecného zájmu, zejména 
opatření týkající se regulace obsahu a 
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audiovizuální politiky. 

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 472
Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Těmito prováděcími opatřeními nejsou 
dotčena opatření, přijatá na úrovni 
Společenství nebo na vnitrostátní úrovni, 
v souladu s právem Společenství na 
prosazení cílů obecného zájmu, zejména 
opatření týkající se regulace obsahu a 
audiovizuální politiky. 

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 473
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Těmito prováděcími opatřeními nejsou 
dotčena opatření, přijatá na úrovni 
Společenství nebo na vnitrostátní úrovni, 
v souladu s právem Společenství na 
prosazení cílů obecného zájmu, zejména 
opatření týkající se regulace obsahu a 
audiovizuální politiky. 

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 474
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

vypouští se
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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

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 475
Erna Hennicot-Schoepges

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jež mají tuto směrnici 
doplnit o jiné než podstatné prvky, se 
přijmou v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou, uvedeným v čl. 22 odst. 3. Ze 
závažných naléhavých důvodů může 
Komise použít postup pro naléhavé 
případy, uvedený v čl. 22 odst. 4. Při 
provádění ustanovení tohoto odstavce 
může být Komisi nápomocen úřad 
v souladu s článkem 10 nařízení […/ES].

Opatření tohoto článku, 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 476
Dominique Vlasto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jež mají tuto směrnici 
doplnit o jiné než podstatné prvky, se 
přijmou v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou, uvedeným v čl. 22 odst. 3. Ze 
závažných naléhavých důvodů může 
Komise použít postup pro naléhavé 
případy, uvedený v čl. 22 odst. 4. Při 
provádění ustanovení tohoto odstavce 
může být Komisi nápomocen úřad 
v souladu s článkem 10 nařízení […/ES].

Opatření uvedená v odst. 1 písm. a) až c),
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 RSCP.

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 477
Anne Laperrouze

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jež mají tuto směrnici 
doplnit o jiné než podstatné prvky, se 
přijmou v souladu s regulativním postupem 

Opatření uvedená v odst. 1 písm. a) až c),
jež mají tuto směrnici doplnit o jiné než 
podstatné prvky, se přijmou v souladu 
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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].

s regulativním postupem s kontrolou, 
uvedeným v čl. 22 odst. 3. Při provádění 
ustanovení tohoto odstavce může být 
Komisi nápomocen RSCP.

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 478
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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].

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. Při 
provádění ustanovení odst. 1 písm. a) až c) 
může být Komisi nápomocen RSPC.

Or. en



PE407.632v01-00 16/102 AM\725139CS.doc
Externí překlad

CS

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 479
Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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].

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. Při 
provádění ustanovení odst. 1 písm. a) až c) 
může být Komisi nápomocen RSPC.

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 480
Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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].

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]. 
Komise přijme tato opatření, přičemž 
v nejvyšší míře zohlední posouzení 
provedené technickými a 
standardizačními orgány a po konzultaci 
se zainteresovanými stranami. 

Or. en

Justification

The aim is to guarantee the technical and operational feasibility of such mechanisms since the 
introduction of network and service neutrality requires an in depth and band by band analysis 
in particular with respect to the interference issue which, if not adequately taken care of, may 
cause significant harm to consumers in terms of degradation of quality and safety. Therefore, 
it is important that this assessment is carried out by international technical bodies expressly 
mandated by the Commission like the CEPT/ECC/ETSI, which are institutionally requested to 
assist the European Commission in this technical field. Also, Member States should consult 
all players operating in the market in order to verify the consistency of the proposed measures 
to market needs and demand.
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Pozměňovací návrh 481
Gianni De Michelis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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].

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]. 
Komise přijme tato opatření, přičemž 
v nejvyšší míře zohlední posouzení 
provedené technickými a 
standardizačními orgány a po konzultaci 
se zainteresovanými stranami.

Or. en

Odůvodnění

Harmonizační opatření ustanovená v tomto článku, i když mají prováděcí povahu, mají za cíl 
regulaci základních hledisek správy spektra. Je proto velmi důležité podpořit harmonizaci 
Komise podrobným posouzením technické a provozní proveditelnosti a dopadů uvedených 
opatření, jež by měly provést příslušné mezinárodní technické orgány jako např. CEPT/ECC 
a ETSI.

Pozměňovací návrh 482
Robert Goebbels

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

10a. Vkládá se článek, který zní:

„Článek 9ca

1. V zájmu zajištění účinného využití a 
účinné správy spektra v celém 
Společenství zohlední při realizaci této 
směrnice členské státy a Komise předpisy 
a nařízení ITU, zejména pak 
radiokomunikační řád, v platném znění.

2. Komise bude sledovat vývoj v oblasti 
rádiového spektra ve třetích zemích a 
v mezinárodních organizacích, včetně 
ITU, jež by mohl mít dopad na realizaci 
této směrnice.

3. Členské státy budou informovat Komisi 
o veškerých problémech vznikajících 
v souvislosti s realizací této směrnice –
podle práva nebo ve skutečnosti – ze 
stávajících mezinárodních dohod, ve 
třetích zemích nebo mezinárodních 
organizacích, včetně ITU.

4. Komise bude pravidelně předkládat 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
výsledcích uplatňování odstavců 1 až 3 a 
může navrhnout opatření s cílem zajistit 
uplatňování zásad a cílů této směrnice, 
bude-li to vhodné. Bude-li to třeba, budou 
přijaty společné politické cíle k zajištění 
koordinace mezi členskými státy.

5. Opatřeními přijatými podle tohoto 
článku nejsou dotčena práva a povinnosti 
Společenství a členských států podle 
příslušných mezinárodních dohod.“ 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění účinného využití rádiového spektra je nezbytné, aby operátoři dodržovali 
registrační a koordinační postupy podle mezinárodně platných pravidel a postupů ITU a 
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mohli se na ně spolehnout, aby tak sítě a systémy mohly být úspěšně koordinovány a využity. 
Mezinárodní práva a povinnosti správ týkající se přidělování frekvencí vlastními i cizími 
správami se odvozují od zaznamenávání přidělených frekvencí do Mezinárodní základní 
kmitočtové kartotéky ITU, nebo ze souladu přidělených frekvencí s plánem přidělení 
frekvenčních pásem ITU.

Pozměňovací návrh 483
Erna Hennicot-Schoepges, Dominique Vlasto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Vkládá se článek, který zní:

„Článek 9ca

1. Komise bude sledovat vývoj v oblasti 
rádiového spektra ve třetích zemích 
a v mezinárodních organizacích, včetně 
ITU, jež by mohl mít dopad na realizaci 
této směrnice.

2. Členské státy budou informovat Komisi 
o veškerých problémech vznikajících 
v souvislosti s realizací této směrnice –
podle práva nebo ve skutečnosti – ze 
stávajících mezinárodních dohod, ve 
třetích zemích nebo mezinárodních 
organizacích, včetně ITU.

3. Komise bude pravidelně předkládat 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o výsledcích uplatňování odstavců 1 a 2 a 
může navrhnout opatření s cílem zajistit 
uplatňování zásad a cílů této směrnice, 
bude-li to vhodné. Bude-li to třeba, budou 
přijaty společné politické cíle k zajištění 
koordinace mezi členskými státy.

4. Opatřeními přijatými podle tohoto 
článku nejsou dotčena práva a povinnosti 
Společenství a členských států podle 
příslušných mezinárodních dohod.“
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Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění účinného využití rádiového spektra je nezbytné, aby operátoři dodržovali 
registrační a koordinační postupy podle mezinárodně platných pravidel a postupů ITU a 
mohli se na ně spolehnout, aby tak sítě a systémy mohly být úspěšně koordinovány a využity. 
Mezinárodní práva a povinnosti správ týkající se přidělování frekvencí vlastními i cizími 
správami se odvozují od zaznamenávání přidělených frekvencí do Mezinárodní základní 
kmitočtové kartotéky ITU, nebo ze souladu přidělených frekvencí s plánem přidělení 
frekvenčních pásem ITU.

Pozměňovací návrh 484
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. -a (nové)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány řídily přidělení všech 
národních číslovacích zdrojů a správu 
národních číslovacích plánů. Členské 
státy zajistí, aby byla poskytnuta 
odpovídající čísla a skupiny čísel […]. I 
v případě, že služby mají přenosnou 
funkčnost, je dostupnost nezeměpisných i 
zeměpisných služeb nezbytná. Vnitrostátní 
regulační orgány zavedou objektivní, 
průhledné a nediskriminační postupy pro 
přidělení národních číslovacích zdrojů.“

Or. en

Odůvodnění

Právo poskytovatelů telekomunikačních služeb na přístup k telefonním číslům by mělo být 
posíleno. Dostupnost nezeměpisných i zeměpisných služeb ke službám, jako jsou hlas přes IP 
(VoIP), je nezbytná, a to i v případech, kde mají služby přenosnou funkčnost.
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Pozměňovací návrh 485
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. a
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vnitrostátní regulační orgány zajistí, aby 
byly číslovací plány a postupy uplatňovány 
způsobem, který zaručí rovné zacházení se 
všemi poskytovateli veřejně přístupných 
služeb elektronických komunikací. 
Členské státy zejména zajistí, aby podnik, 
jemuž byla přidělena určitá skupina čísel, 
nediskriminoval jiné poskytovatele služeb 
elektronických komunikací, pokud jde o 
skupiny čísel používané pro přístup k jejich 
službám.

2. Vnitrostátní regulační orgány zajistí, aby 
byly číslovací plány a postupy uplatňovány 
způsobem, který zaručí rovné zacházení se 
všemi poskytovateli a uživateli čísel v celé 
Evropské unii. Členské státy zejména 
zajistí, aby podnik, jemuž byla přidělena 
určitá skupina čísel, nediskriminoval jiné 
poskytovatele a uživatele, pokud jde o 
skupiny čísel používané pro přístup k jejich 
službám.

Or. en

Odůvodnění

Neprovedení reformy číslovacích dohod poškozuje zájmy občanů, spotřebitelů a podniků v EU. Článek 
10 rámcové směrnice by měl být rozšířen o ustanovení určující, aby členské státy odstranily omezení 
vnitrostátních číslovacích plánů a souvisejících předpisů, které brání využití kteréhokoli čísla kdekoli 
v EU a odstraní veškerá omezení ohledně totožnosti nebo zařazení nabyvatelů všech typů čísel (tím se 
nebrání vázání přidělování čísel na legitimní podmínky).

Pozměňovací návrh 486
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. a
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2. Vnitrostátní regulační orgány zajistí, 
aby byly číslovací plány a postupy 

„2. Vnitrostátní regulační orgány zajistí, 
aby byly vnitrostátní číslovací plány a 
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uplatňovány způsobem, který zaručí rovné 
zacházení se všemi poskytovateli veřejně 
přístupných služeb elektronických 
komunikací. Členské státy zejména zajistí, 
aby podnik, jemuž byla přidělena určitá 
skupina čísel, nediskriminoval jiné 
poskytovatele služeb elektronických 
komunikací, pokud jde o skupiny čísel 
používané pro přístup k jejich službám.“

postupy uplatňovány způsobem, který 
zaručí rovné zacházení se všemi 
poskytovateli veřejně přístupných služeb 
elektronických komunikací. Členské státy 
zejména zajistí, aby podnik, jemuž byla 
přidělena určitá skupina čísel, 
nediskriminoval jiné poskytovatele služeb 
elektronických komunikací, pokud jde o 
skupiny čísel používané pro přístup k jejich 
službám.“

Or. es

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány jsou odpovědné za vnitrostátní číslovací plány.

Pozměňovací návrh 487
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Členské státy podporují harmonizaci a 
dostupnost zdrojů číslování v rámci 
Společenství, jestliže je to nezbytné 
z hlediska podpory rozvoje celoevropských 
služeb.

Or. en

Odůvodnění

Neprovedení reformy číslovacích dohod poškozuje zájmy občanů, spotřebitelů a podniků 
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v EU. Článek 10 rámcové směrnice by měl být rozšířen o ustanovení určující, aby členské 
státy odstranily omezení vnitrostátních číslovacích plánů a souvisejících předpisů, které brání 
využití kteréhokoli čísla kdekoli v EU a odstraní veškerá omezení ohledně totožnosti nebo 
zařazení nabyvatelů všech typů čísel (tím se nebrání vázání přidělování čísel na legitimní 
podmínky).

Pozměňovací návrh 488
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Členské státy podporují harmonizaci 
číslování v rámci Společenství, jestliže to 
podporuje fungování vnitřního trhu nebo 
rozvoj celoevropských služeb.

Or. de

Odůvodnění

Plánovaná opatření ohledně zásad stanovování sazeb jsou v rozporu s účelem právního 
rámce, jehož cílem je co nejvíce deregulovat maloobchodní ceny. Prováděcí opatření mohou 
mít významný finanční dopad na průmysl. V takovém případě je třeba zahájit nové legislativní 
postupy. Úřad, který předpokládá návrh Komise KOM(2007)0699, není potřebný.

Pozměňovací návrh 489
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

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

4. Členské státy podporují harmonizaci 
číslování v rámci Společenství, jestliže to 
podporuje fungování vnitřního trhu nebo 
rozvoj celoevropských služeb. Komise 
může v této věci přijmout vhodná 
technická prováděcí opatření.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Komise by vedl k rozšíření maloobchodní regulace prostřednictvím 
předepisování zásad stanovování sazeb. To představuje porušení systémových zásad 
regulačního rámce, který předpokládá regulaci cen maloobchodních služeb jen v případě 
významné tržní síly na maloobchodním trhu podle článku 17 směrnice o univerzální službě. 
Zavedení rozsáhlé nové pravomoci pro regulátory je porušením cíle lepší regulace a 
přehlížením zásady, že regulace by se v zásadě měla omezovat na velkoobchodní úroveň.

Pozměňovací návrh 490
Stefano Zappalà

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Členské státy podporují harmonizaci 
číslování v rámci Společenství, jestliže to 
podporuje fungování vnitřního trhu nebo 
rozvoj nových celoevropských služeb a 
nemá to škodlivý vliv na stávající služby. 
Komise může přijmout vhodná technická 
prováděcí opatření na zajištění 
přeshraničního přístupu k vnitrostátnímu 
číslování používanému pro základní 
služby, jako je poskytování informací o 
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těchto opatření. účastnických číslech. Prováděcí opatření 
mohou úřadu přidělit zvláštní povinnosti 
při uplatňování těchto opatření.

Or. en

Odůvodnění

I když harmonizace číslování v rámci Evropy by velmi prospěla celoevropským službám, 
mohla by mít škodlivý vliv tam, kde – jako je tomu u poskytování informací o účastnických 
číslech – došlo k liberalizaci nedotčené touto harmonizací.
Podle bodu odůvodnění 11 směrnice o univerzální službě představuje informační služba o 
účastnických číslech základní prostředek pro přístup k telefonní službě. Schopnost evropských 
občanů cestovat do jiných členských států a mít přístup k běžnému poskytovateli služby 
poskytování informací o účastnických číslech, a získat tak informace ve svém jazyce, je pro 
podporu jednotného trhu nezbytná.

Pozměňovací návrh 491
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Členské státy podporují harmonizaci 
číslování v rámci Společenství, jestliže to 
podporuje fungování vnitřního trhu nebo 
rozvoj nových celoevropských služeb a 
nemá to škodlivý vliv na stávající služby. 
Komise může přijmout vhodná technická 
prováděcí opatření na zajištění 
přeshraničního přístupu k vnitrostátnímu 
číslování používanému pro základní 
služby, jako je poskytování informací o 
účastnických číslech. Prováděcí opatření 
mohou úřadu přidělit zvláštní povinnosti 
při uplatňování těchto opatření.

Or. en
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Odůvodnění

I když harmonizace číslování v rámci Evropy by velmi prospěla celoevropským službám, 
mohla by mít škodlivý vliv tam, kde – jako je tomu u poskytování informací o účastnických 
číslech – došlo k liberalizaci nedotčené touto harmonizací.
Podle bodu odůvodnění 11 směrnice o univerzální službě představuje informační služba o 
účastnických číslech základní prostředek pro přístup k telefonní službě. Schopnost evropských 
občanů cestovat do jiných členských států a mít přístup k běžnému poskytovateli služby 
poskytování informací o účastnických číslech, a získat tak informace ve svém jazyce, je pro 
podporu jednotného trhu nezbytná.

Pozměňovací návrh 492
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Členské státy podporují harmonizaci 
číslování v rámci Společenství, jestliže to 
podporuje fungování vnitřního trhu nebo 
rozvoj nových celoevropských služeb a 
nemá to škodlivý vliv na stávající služby. 
Komise může přijmout vhodná technická 
prováděcí opatření na zajištění 
přeshraničního přístupu k vnitrostátnímu 
číslování používanému pro základní 
služby, jako je poskytování informací o 
účastnických číslech. Prováděcí opatření 
mohou úřadu přidělit zvláštní povinnosti 
při uplatňování těchto opatření.

Or. en

Odůvodnění

I když harmonizace číslování v rámci Evropy by velmi prospěla celoevropským službám, 
mohla by mít škodlivý vliv tam, kde – jako je tomu u poskytování informací o účastnických 
číslech – došlo k liberalizaci nedotčené touto harmonizací.
Podle bodu odůvodnění 11 směrnice o univerzální službě představuje informační služba o 
účastnických číslech základní prostředek pro přístup k telefonní službě. Schopnost evropských 
občanů cestovat do jiných členských států a mít přístup k běžnému poskytovateli služby 
poskytování informací o účastnických číslech, a získat tak informace ve svém jazyce, je pro 
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podporu jednotného trhu nezbytná.

Pozměňovací návrh 493
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Členské státy podporují harmonizaci 
číslování v rámci Společenství, jestliže to 
podporuje fungování vnitřního trhu nebo 
rozvoj nových i stávajících celoevropských 
služeb. Komise může přijmout vhodná 
technická prováděcí opatření na zajištění 
přeshraničního přístupu k vnitrostátnímu 
číslování používanému pro základní 
služby, jako je poskytování informací o 
účastnických číslech. Prováděcí opatření 
mohou BERT přidělit zvláštní povinnosti 
při uplatňování těchto opatření.

Or. en

Justification

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

Pozměňovací návrh 494
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

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

4. Členské státy prosazují harmonizaci 
číslování v rámci Společenství, je-li to 
technicky a hospodářsky uskutečnitelné,
jestliže to podporuje fungování vnitřního 
trhu nebo rozvoj celoevropských služeb. 
Komise může v této věci s ohledem na 
celoevropské služby přijmout vhodná 
technická prováděcí opatření, která mohou 
zahrnovat vytvoření zásad stanovování 
sazeb u zvláštních čísel nebo skupiny čísel. 
Prováděcí opatření mohou úřadu přidělit 
zvláštní povinnosti při uplatňování těchto 
opatření.

Or. es

Justification

The Commission's proposed wording is too ambiguous. The principle of 'promoting the 
functioning of the internal market' could be invoked to justify a broad range of regulatory 
measures. However, harmonisation of (parts of) national numbering plans will entail the 
adoption of expensive measures and complex technical adjustments to telecommunications 
networks and services which, in general, affect all operators. Accordingly, any specific 
harmonisation measure will require a detailed cost-benefit assessment.

Similarly, any technical implementing measures the Commission may adopt should refer only 
to pan-European services and not national services, for which the Member States are
competent under the subsidiarity principle.
Under these conditions there are no urgent reasons to harmonise pan-European services 
since these are known sufficiently well in advance. 

Pozměňovací návrh 495
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy podporují harmonizaci 
číslování v rámci Společenství, jestliže to 

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

podporuje fungování vnitřního trhu nebo 
rozvoj celoevropských služeb. Komise 
může spolu s vnitrostátními regulačními 
orgány v této věci přijmout vhodná 
technická prováděcí opatření, která mohou 
zahrnovat vytvoření zásad stanovování 
sazeb u zvláštních čísel nebo skupiny čísel.

Or. ro

Odůvodnění

Harmonizace na evropské úrovni nemůže být zaváděna na úkor odpovědností vnitrostátních 
regulačních orgánů. 

Pozměňovací návrh 496
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. b
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Plánovaná opatření ohledně zásad stanovování sazeb jsou v rozporu s účelem právního 
rámce, jehož cílem je co nejvíce deregulovat maloobchodní ceny. Prováděcí opatření mohou 
mít významný finanční dopad na průmysl. V takovém případě je třeba zahájit nové legislativní 
postupy. Úřad, který předpokládá návrh Komise KOM(2007)0699, není potřebný.
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Pozměňovací návrh 497
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. b
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

Or. ro

Odůvodnění

Harmonizace na evropské úrovni nemůže být zaváděna na úkor odpovědností vnitrostátních 
regulačních orgánů. 

Pozměňovací návrh 498
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. b
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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. 
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Or. es

Justification

The Commission's proposed wording is too ambiguous. The principle of 'promoting the 
functioning of the internal market' could be invoked to justify a broad range of regulatory 
measures. However, harmonisation of (parts of) national numbering plans will entail the 
adoption of expensive measures and complex technical adjustments to telecommunications 
networks and services which, in general, affect all operators. Accordingly, any specific 
harmonisation measure will require a detailed cost-benefit assessment.

Similarly, any technical implementing measures the Commission may adopt should refer only 
to pan-European services and not national services, for which the Member States are 
competent under the subsidiarity principle.
Under these conditions there are no urgent reasons to harmonise pan-European services 
since these are known sufficiently well in advance.

Pozměňovací návrh 499
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jednal na základě jednoduchých, 
průhledných a veřejně přístupných postupů 
uplatňovaných bez diskriminace a 
neprodleně a v každém případě přijal své 
rozhodnutí do čtyř měsíců od podání 
žádosti

jednal na základě jednoduchých, 
průhledných a veřejně přístupných postupů 
uplatňovaných bez diskriminace a 
neprodleně a v každém případě přijal své 
rozhodnutí do šesti měsíců od podání 
žádosti

Or. es

Odůvodnění

V některých členských státech je udílení tohoto druhu práv do značné míry odpovědností 
místních, autonomních nebo federálních orgánů. Je proto praktičtější prodloužit lhůtu, neboť 
toto ustanovení neovlivní pouze předpisy, jimiž se řídí odvětví elektronických komunikací, ale 
i jiné předpisy s jinou působností. 
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Pozměňovací návrh 500
Dragoş Florin David

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jednal na základě jednoduchých, 
průhledných a veřejně přístupných postupů 
uplatňovaných bez diskriminace a 
neprodleně a v každém případě přijal své 
rozhodnutí do čtyř měsíců od podání 
žádosti

jednal na základě jednoduchých, 
průhledných a veřejně přístupných postupů 
uplatňovaných bez diskriminace a 
neprodleně a v každém případě přijal své 
rozhodnutí do dvou měsíců od podání 
žádosti

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jednal na základě jednoduchých, 
průhledných a veřejně přístupných postupů 
uplatňovaných bez diskriminace a 
neprodleně a v každém případě přijal své 
rozhodnutí do čtyř měsíců od podání 
žádosti, a

jednal na základě jednoduchých, 
průhledných a veřejně přístupných postupů 
uplatňovaných bez diskriminace a 
neprodleně a v každém případě přijal své 
rozhodnutí do čtyř měsíců od podání 
žádosti, přičemž zohlednil vnitrostátní 
právní úpravu o vyvlastnění, a 

Or. ro

Odůvodnění

Vnitrostátní právní úpravu o vyvlastnění je rovněž třeba vzít v úvahu.



PE407.632v01-00 34/102 AM\725139CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 502
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Pokud má podnik zajišťující sítě 
elektronických komunikací podle 
vnitrostátních právních předpisů právo na 
instalování zařízení na veřejném nebo 
soukromém majetku, nad nebo pod ním, 
nebo může využít výhody postupu pro 
vyvlastnění nebo využití majetku, 
vnitrostátní regulační orgány uloží sdílení 
takových zařízení nebo majetku, včetně 
vstupů do budov, stožárů, antén, 
kabelovodů, vstupních šachet a rozvodných 
skříní. Vnitrostátní regulační orgány 
rovněž mohou, bude-li to vhodné, nařídit 
sdílení těchto zařízení s ostatními 
veřejnými podniky za předpokladu, že je 
toto sdílení přiměřené.

Or. en

Odůvodnění

Je však důležité dbát na to, aby toto ustanovení zachovávalo zásadu proporcionality a 
přiměřenosti. Přístup k základní infrastruktuře, jako jsou kabelovody a stožáry, může v mnoha 
případech představovat hospodářský úzký profil v oblasti telekomunikací. Měl by být proto 
umožněn přístup podporující zavádění infrastruktury třetí strany.

Pozměňovací návrh 503
Pilar del Castillo Vera

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 12 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 504
Astrid Lulling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Pokud má některý státní nebo soukromý 
podnik zajišťující sítě elektronických 
komunikací podle vnitrostátních právních 
předpisů právo na instalování základního 
zařízení schopného nést sítě 
elektronických komunikací na veřejném 
nebo soukromém majetku, nad nebo pod 
ním, nebo může využít výhody postupu pro 
vyvlastnění nebo využití majetku, 
vnitrostátní regulační orgány, při řádném 
zohlednění zásady proporcionality, uloží 
sdílení takových základních zařízení nebo 
majetku, včetně vstupů do budov, stožárů, 
antén, kabelovodů a vstupních šachet.

Or. en
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Odůvodnění

V budoucnu může přístup k základní infrastruktuře, jako jsou kabelovody a stožáry, 
představovat hospodářský úzký profil v oblasti přístupových sítí. Základní zařízení, a zejména 
stávající i nové kabelovody, schopná vést sítě elektronických komunikací by měla být 
otevřena, aby mohla podpořit zavádění nových a alternativních infrastruktur. Sdílení 
kabelovodů musí zahrnovat všechny operátory a veřejné subjekty a musí odpovídat požadavku 
proporcionality. Povinnost přístupu do rozvodných skříní není odůvodněný, protože rozvodné 
skříně nepředstavují samy o sobě hospodářský úzký profil.

Pozměňovací návrh 505
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Pokud má některý státní nebo soukromý 
podnik podle vnitrostátních právních 
předpisů právo na instalování zařízení na 
veřejném nebo soukromém majetku, nad 
nebo pod ním, nebo může využít výhody 
postupu pro vyvlastnění nebo využití 
majetku, vnitrostátní regulační orgány, při 
řádném zohlednění zásady 
proporcionality, včetně stožárů, antén, 
kabelovodů, vstupních šachet.

Or. en

Odůvodnění

Podpora zavádění přístupu třetích stran ke kabelovodům a stožárům musí zahrnovat všechny 
operátory – veřejné a i soukromé. Rozšiřovat povinnost sdílení na „vstup do budov“ je 
problematické z bezpečnostních důvodů a není jasné, jak by se tato povinnost v praxi 
uplatňovala. Povinnost přístupu do rozvodných skříní není oprávněná, protože rozvodné 
skříně je v zásadě možné znovu vystavět a nepředstavují samy o sobě hospodářský úzký profil.
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Pozměňovací návrh 506
Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Pokud má některý státní nebo soukromý 
podnik podle vnitrostátních právních 
předpisů právo na instalování zařízení na 
veřejném nebo soukromém majetku, nad 
nebo pod ním, nebo může využít výhody 
postupu pro vyvlastnění nebo využití 
majetku, vnitrostátní regulační orgány, při 
řádném zohlednění zásady 
proporcionality, včetně vstupů do budov, 
stožárů, antén, kabelovodů a potrubí, 
vstupních šachet a rozvodných skříní.

Or. de

Odůvodnění

Měly by být využity všechny příležitosti k použití stávajícího potrubí s cílem podpořit rozvoj 
komunikačních sítí.

Pozměňovací návrh 507
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud má podnik zajišťující sítě 
elektronických komunikací podle 
vnitrostátních právních předpisů právo na 
instalování zařízení na veřejném nebo 
soukromém majetku, nad nebo pod ním, 
nebo může využít výhody postupu pro 

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

majetku, vnitrostátní regulační orgány, při 
řádném zohlednění zásady 
proporcionality, včetně vstupů do budov, 
stožárů, antén, kabelovodů, vstupních 
šachet a rozvodných skříní.

Or. de

Odůvodnění

Přístup k základní infrastruktuře, jako jsou potrubí a stožáry, může v některých případech 
představovat zásadní úzký profil v oblasti telekomunikací, a měl by být proto umožněn všem 
operátorům na trhu v zájmu podpory rozvoje infrastruktury. Přístup k potrubí proto nesmí být 
uměle omezen, ale musí být zaručen jak státními, tak soukromými podniky.

Pozměňovací návrh 508
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Opatření přijatá vnitrostátním 
regulačním orgánem v souladu 
s odstavcem 1 musí brát ohled na 
bezpečnostní zájmy podniků a obecné 
bezpečnostní zájmy, stejně jako na 
potřebu jasného vymezení povinností 
zúčastněných podniků, s cílem zabránit 
škodlivým interferencím mezi uživateli. 
Opatření musí rovněž být objektivní, 
průhledná a přiměřená. Při ukládání 
povinností operátorovi poskytnout přístup 
v souladu s ustanoveními tohoto článku 
mohou vnitrostátní regulační orgány 
v případě potřeby stanovit technické nebo 
provozní podmínky, které musí 
poskytovatel a/nebo příjemce tohoto 
přístupu splnit v zájmu zajištění běžného 
provozu sítě. Příjemci přístupu mohou 
podléhat konkrétním nediskriminačním 
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podmínkám, které zajistí účinné využívání 
nedostatkového zdroje, zejména v oblasti 
rozmístění sítí. Povinnosti dodržovat 
konkrétní technické normy nebo 
specifikace budou v souladu s normami a 
specifikacemi  stanovenými v čl. 17 odst. 
1.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zdůrazňuje, že je třeba brát ohled na oprávněné bezpečnostní zájmy.

Pozměňovací návrh 509
Alexander Alvaro

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Opatření přijatá vnitrostátním 
regulačním orgánem v souladu s 
odstavcem 1 musí být objektivní, 
průhledná, nediskriminační a přiměřená a 
přijatá v souladu s postupy stanovenými v 
článku 7.

Or. en

Odůvodnění

Přístupy kabelovodů k různým infrastrukturním vstupům – včetně vstupů do budov, stožárů, 
vysokých stožárních konstrukcí atd.– jsou účelové, ani nepřispívají ke stávajícím ustanovením 
o sdílení zařízení. Cílem těchto ustanovení nebylo usnadnit obecný symetrický přístup ke 
kabelovodům v celém rozsahu infrastrukturní sítě (jako je zemní plyn a elektřina). Dosavadní 
uplatňování článku 12 na vnitrostátní úrovni dokládá, že sdílení zařízení může být 
uplatňováno pouze na individuálním základě, přičemž je třeba brát ohled na otázky životního 
prostředí, integrity sítí a interference a další omezení související s vlastnickými právy.
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Pozměňovací návrh 510
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Opatření přijatá vnitrostátním 
regulačním orgánem v souladu s 
odstavcem 1 musí být objektivní, 
průhledná, nediskriminační a přiměřená 
a přijatá v souladu s postupy stanovenými 
v článku 7.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba podpořit snahy o usnadnění investic a vytváření sítí nové generace.

Pozměňovací návrh 511
Nikolaos Vakalis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. S cílem zajistit, aby opatření přijatá 
v souladu s článkem 1 byla přiměřená, 
vnitrostátní regulační orgány by měly 
prověřit dostupnost všech kabelovodů, 
včetně kabelovodů operátorů 
telekomunikačních sítí, poskytovatelů 
energií, obecních kabelovodů a 
kanalizace, schopných vést 
telekomunikační vedení v požadované 
oblasti.

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu podpory infrastruktury by přístup ke kabelovodům neměl být uměle omezen na 
kabelovody telekomunikačních operátorů, ale měl by zahrnovat všechny dostupné kabelovody. 
Čím více je dostupných kabelovodů, tím lepší jsou šance na udržitelnou hospodářskou soutěž 
díky zavádění nových sítí třetích stran.

Pozměňovací návrh 512
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. S cílem zajistit, aby opatření přijatá 
v souladu s článkem 1 byla přiměřená, 
vnitrostátní regulační orgány by měly 
prověřit dostupnost všech kabelovodů, 
včetně kabelovodů operátorů 
telekomunikačních sítí, poskytovatelů 
energií, obecních kabelovodů a 
kanalizace, schopných vést 
telekomunikační vedení v požadované 
oblasti.

Or. en

Odůvodnění

Podobně jako u ustanovení o veřejné cestě navrhujeme, aby byly členské státy povinné zajistit 
postupy pro toto sdílení zařízení (obcemi, poskytovateli veřejných služeb atd.). Proto 
nedoporučuje, aby ustanovení o symetrickém sdílení všech kabelovodů schopných vést 
telekomunikační sítě existovalo i mimo odvětví elektronických komunikací. Tento symetrický 
režim by podpořil a usnadnil rozmísťování sítí.
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Pozměňovací návrh 513
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. S cílem zajistit, aby opatření přijatá 
v souladu s článkem 1 byla přiměřená, 
vnitrostátní regulační orgány by měly 
prověřit dostupnost všech kabelovodů, 
včetně kabelovodů operátorů 
telekomunikačních sítí, poskytovatelů 
energií, obecních kabelovodů a 
kanalizace, schopných vést 
telekomunikační vedení v požadované 
oblasti.

Or. de

Odůvodnění

V zájmu podpory infrastruktury by přístup ke kabelovodům neměl být uměle omezen na 
kabelovody telekomunikačních operátorů, ale měl by zahrnovat všechny vhodné kabelovody. 
Čím více je dostupných kabelovodů, tím lepší jsou šance na vytvoření komplexní sítě, a tím i 
na udržitelnou hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 514
Astrid Lulling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. S cílem zajistit, aby opatření přijatá 
v souladu s článkem 1 byla přiměřená, 
vnitrostátní regulační orgány by měly 
prověřit dostupnost všech kabelovodů, 
včetně kabelovodů operátorů 
telekomunikačních sítí, poskytovatelů 
energií, obecních kabelovodů a 
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kanalizace, schopných vést 
telekomunikační vedení v požadované 
oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 515
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a. V článku 13 se vkládá odstavec, který 
zní:
„1a. S cílem podpořit pobídky pro 
investice do nových vysokorychlostních 
sítí se při stanovení přístupových poplatků 
ponechá podniku umožňujícímu přístup 
zisk, který přinejmenším odpovídá 
kapitálovým nákladům spojeným 
s investicemi a riziky specifickými pro 
danou investici.“

Or. en

Odůvodnění

Jednou z hlavních otázek nadcházejícího roku je poskytnout odpovídající pobídky pro 
investice do nových vysokorychlostních sítí, které budou podporovat internetové služby s 
bohatým obsahem. 

Pozměňovací návrh 516
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 13 a – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podniky 
zajišťující veřejné komunikační sítě nebo 
poskytující veřejně přístupné služby 
elektronických komunikací přijaly vhodná 
technická a organizační opatření k ochraně 
bezpečnosti svých sítí nebo služeb. S 
ohledem na technický stav tato opatření 
zajistí takovou úroveň bezpečnosti, která 
odpovídá míře představovaného rizika. 
Opatření je třeba přijmout zejména s cílem 
předejít dopadu bezpečnostních událostí na 
uživatele a na vzájemně propojené sítě 
nebo tento dopad minimalizovat.

1. Členské státy podpoří podniky 
zajišťující veřejné komunikační sítě nebo 
poskytující veřejně přístupné služby 
elektronických komunikací, aby přijaly 
vhodná technická a organizační opatření k 
ochraně bezpečnosti svých sítí nebo služeb. 
S ohledem na technický stav, schopnost 
využívat nejnovějších inovací, schopnost 
zachování pružnosti a reagování na 
hrozby a na náklady spojené s realizací
tato opatření zajistí takovou úroveň 
bezpečnosti, která odpovídá míře 
představovaného rizika. Opatření je třeba 
přijmout zejména s cílem předejít dopadu 
bezpečnostních událostí na uživatele a na 
vzájemně propojené sítě nebo tento dopad 
minimalizovat.

Or. en

Odůvodnění

Řešení bezpečnosti a integrity sítí je velmi důležité a poskytovatelé by měli přijmout opatření 
na zajištění svých sítí nebo služeb. Avšak vzhledem k tomu, že regulační požadavky a přístupy 
k bezpečnosti „shora dolů“ obvykle potlačují inovace a činí sítě méně a nikoli více bezpečné a 
že nemáme doklad o selhání trhu, není třeba měnit povinnost stanovenou stávající právní 
úpravou, která poskytovatele sítí elektronických komunikací zavazuje tyto záležitosti řešit a 
nutit členské státy, aby vydávaly závazné pokyny, nebo Komisi, aby přijímala technická 
prováděcí opatření.

Pozměňovací návrh 517
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby podniky 
zajišťující veřejné komunikační sítě 
podnikly všechny nezbytné kroky k 

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

integrity svých sítí, a tím zajistily 
kontinuitu dodávek služeb, jež se 
prostřednictvím těchto sítí poskytují.

Or. en

Odůvodnění

Řešení bezpečnosti a integrity sítí je velmi důležité a poskytovatelé by měli přijmout opatření 
na zajištění svých sítí nebo služeb. Avšak vzhledem k tomu, že regulační požadavky a přístupy 
k bezpečnosti „shora dolů“ obvykle potlačují inovace a činí sítě méně a nikoli více bezpečné a 
že nemáme doklad o selhání trhu, není třeba měnit povinnost stanovenou stávající právní 
úpravou, která poskytovatele sítí elektronických komunikací zavazuje tyto záležitosti řešit a 
nutit členské státy, aby vydávaly závazné pokyny, nebo Komisi, aby přijímala technická 
prováděcí opatření.

Pozměňovací návrh 518
Gianni De Michelis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy zajistí, aby podniky 
zajišťující veřejné komunikační sítě 
podnikly kroky k zajištění integrity svých 
sítí, a tím zajistily předem stanovenou a 
dostatečnou úroveň kontinuity dodávek 
služeb, jež se prostřednictvím těchto sítí 
poskytují, a zohlednily přitom jejich 
technickou, hospodářskou a provozní 
proveditelnost.

Or. en

Justification

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
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rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.

Pozměňovací návrh 519
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy zajistí, aby podniky 
zajišťující veřejné komunikační sítě 
podnikly vhodné kroky k zajištění integrity 
svých sítí, a tím zajistily kontinuitu 
dodávek služeb, jež se prostřednictvím 
těchto sítí poskytují. Členské státy zajistí, 
aby vnitrostátní regulační orgány 
prováděly pravidelné konzultace s podniky 
s cílem zajistit, že byla přijata odpovídající 
opatření k zajištění bezpečnosti nebo 
integrity.

Or. en

Odůvodnění

Povinnost informovat účastníky o všech narušeních bezpečnosti nebo integrity by byla 
přílišnou regulací a zbytečně by podrývala iniciativu e-confidence.

Pozměňovací návrh 520
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 13 a – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy zajistí, aby podniky 
zajišťující veřejné komunikační sítě 
podnikly všechny nezbytné kroky k 
zajištění integrity svých sítí, a tím zajistily 
kontinuitu dodávek služeb, jež se 
prostřednictvím těchto sítí poskytují. 
Vnitrostátní regulační orgány budou před 
přijetím specifických opatření pro 
bezpečnost a integritu sítí elektronické 
komunikace pravidelně konzultovat se 
všemi poskytovateli služeb elektronické 
komunikace.

Or. ro

Odůvodnění

Přijetí každého specifického opatření musí předcházet konzultace.

Pozměňovací návrh 521
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Povinnost informovat účastníky o všech narušeních bezpečnosti nebo integrity by byla 
přílišnou regulací a zbytečně by podrývala iniciativu e-confidence.

Pozměňovací návrh 522
Alexander Alvaro

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Nová pravidla o informování o narušení 
se uplatňují při realizaci směrnice 
2002/58/ES Evropského parlamentu a 
Rady ze dne ... o zpracování osobních 
údajů a ochraně soukromí v odvětví 
elektronických komunikací1.
___________
1 Úř. věst. L ...

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy, týkající se integrity bezpečnosti sítí s konkrétním odkazem na narušení 
těchto sítí a jejich důsledky, byly předloženy v rámci přezkumu směrnice 2002/58 
o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací. Je 
třeba dodržovat pravidla, která tato směrnice zavádí.
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Pozměňovací návrh 523
Alexander Alvaro

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Dotyčný příslušný regulační orgán 
případně informuje příslušný regulační 
orgány ostatních členských států a ENISA. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy, týkající se integrity bezpečnosti sítí s konkrétním odkazem na narušení 
těchto sítí a jejich důsledky, byly předloženy v rámci přezkumu směrnice 2002/58 
o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací. Je 
třeba dodržovat pravidla, která tato směrnice zavádí ohledně zveřejňování informací o 
narušení sítí.

Pozměňovací návrh 524
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Povinnost informovat účastníky o všech narušeních bezpečnosti nebo integrity by byla 
přílišnou regulací a zbytečně by podrývala iniciativu e-confidence.

Pozměňovací návrh 525
Gianni De Michelis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Justification

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.

Pozměňovací návrh 526
Nikolaos Vakalis

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

ENISA je nadále příslušná v otázkách bezpečnosti sítí a služeb, a měla by proto být ze strany 
vnitrostátních regulačních orgánů řádně informována. Vnitrostátní regulační orgány by měly 
Komisi a ENISA předkládat zprávy každoročně.

Pozměňovací návrh 527
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Odůvodnění

V zájmu zabránění nadměrné byrokracii mohou být tyto informace pravidelně předkládány 
Komisi v prováděcích zprávách.
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Pozměňovací návrh 528
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

V zájmu zabránění nadměrné byrokracii mohou být tyto informace pravidelně předkládány 
Komisi v prováděcích zprávách.

Pozměňovací návrh 529
Nikolaos Vakalis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

ENISA je nadále příslušná v otázkách bezpečnosti sítí a služeb, a měla by proto být ze strany 
vnitrostátních regulačních orgánů řádně informována. Vnitrostátní regulační orgány by měly 
Komisi a ENISA předkládat zprávy každoročně.

Pozměňovací návrh 530
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zabránění nadměrné byrokracii a další administrativní zátěži by vnitrostátní 
regulační orgány měly předkládat zprávy pouze jedenkrát do roka.

Pozměňovací návrh 531
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jednou za tři měsíce předloží vnitrostátní 
regulační orgán Komisi souhrnnou zprávu 
o oznámeních obdržených a opatřeních 

Jednou za rok předloží vnitrostátní 
regulační orgán Komisi souhrnnou zprávu 
o oznámeních obdržených a opatřeních 



PE407.632v01-00 54/102 AM\725139CS.doc
Externí překlad

CS

přijatých v souladu s tímto odstavcem. přijatých v souladu s tímto odstavcem.

Or. en

Odůvodnění

Povinnost informovat účastníky o všech narušeních bezpečnosti nebo integrity by byla 
přílišnou regulací a zbytečně by podrývala iniciativu e-confidence.

Pozměňovací návrh 532
Reino Paasilinna

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Posilování bezpečnosti sítí a informací je jednou z oblastí, kde je potřeba více akcí na úrovni 
Společenství a kde mohou být předkládané pozměňovací návrhy jistě prospěšné.
Jedinou problematickou otázkou v této souvislosti je ohlašovací povinnost, která se 
předpokládá pro vnitrostátní regulační orgány. Předkládat každé tři měsíce zprávy by bylo 
příliš zatěžující a byrokratické. Proto tento návrh přepokládá podávání zpráv každý rok a 
nikoli každé 3 měsíce.
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Pozměňovací návrh 533
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

.

Pozměňovací návrh 534
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. ro
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Odůvodnění

Souhrnná zpráva vypracovaná každých šest měsíců musí být účinná a ne aby se stala 
byrokratickým postupem uměle navyšujícím náklady regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 535
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout vhodná 
technická prováděcí opatření za účelem 
harmonizace opatření uvedených v 
odstavcích 1, 2 a 3, včetně opatření 
vymezujících okolnosti, formát a postupy 
týkající se požadavků na oznámení, 
přičemž v nejvyšší míře zohlední 
stanovisko úřadu vydané v souladu s čl. 4 
odst. 3 písm. b) nařízení […./ES].
Tato prováděcí opatření, jež mají tuto 
směrnici doplnit o jiné než podstatné 
prvky, se přijmou v souladu s 
regulativním postupem s kontrolou, 
uvedeným v čl. 22 odst. 3. Ze závažných 
naléhavých důvodů může Komise použít 
postup pro naléhavé případy, uvedený v 
čl. 22 odst. 4.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Další harmonizace bezpečnosti sítí není potřebná. Každý operátor musí přijmout potřebná 
opatření přiměřená jeho technické situaci. Prováděcí opatření mohou mít významný finanční 
dopad na průmysl. V takovém případě je třeba zahájit nové legislativní postupy. Úřad, který 
předpokládá návrh Komise KOM(2007)0699, není potřebný.
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Pozměňovací návrh 536
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Řešení bezpečnosti a integrity sítí je velmi důležité a poskytovatelé by měli přijmout opatření 
na zajištění svých sítí nebo služeb. Avšak vzhledem k tomu, že regulační požadavky a přístupy 
k bezpečnosti „shora dolů“ obvykle potlačují inovace a činí sítě méně a nikoli více bezpečné a 
že nemáme doklad o selhání trhu, není třeba měnit povinnost stanovenou stávající právní 
úpravou, která poskytovatele sítí elektronických komunikací zavazuje tyto záležitosti řešit a 
nutit členské státy, aby vydávaly závazné pokyny, nebo Komisi, aby přijímala technická 
prováděcí opatření.
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Pozměňovací návrh 537
Nikolaos Vakalis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Komise může přijmout vhodná 
technická prováděcí opatření za účelem 
harmonizace opatření uvedených 
v odstavcích 1, 2 a 3, včetně opatření 
vymezujících okolnosti, formát a postupy 
týkající se požadavků na oznámení, 
přičemž v nejvyšší míře zohlední 
stanovisko ENISA.

Or. en

Odůvodnění

ENISA je jedinou příslušnou agenturou pro bezpečnost sítí a služeb na úrovni EU.

Pozměňovací návrh 538
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Komise může přijmout vhodná 
technická prováděcí opatření za účelem 
harmonizace opatření uvedených 
v odstavcích 1, 2 a 3, včetně opatření 
vymezujících okolnosti, formát a postupy 
týkající se požadavků na oznámení, 
přičemž v nejvyšší míře zohlední 
stanovisko úřadu vydané v souladu s čl. 4 
odst. 3 písm. b) nařízení […./ES].. 
Technická prováděcí opatření nebrání 
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členským státům v přijetí dodatečných 
požadavků s cílem prosadit cíle stanovené 
v odstavci 1 a 2.

Or. en

Odůvodnění

Jednotlivé členské státy by měly mít možnost uplatňovat vyšší standardy, než je 
harmonizovaný základ na splnění cílů stanovený v odstavcích 1 a 2.

Pozměňovací návrh 539
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Komise může přijmout vhodná 
technická prováděcí opatření za účelem 
harmonizace opatření uvedených 
v odstavcích 1, 2 a 3, včetně opatření 
vymezujících okolnosti, formát a postupy 
týkající se požadavků na oznámení.

Or. es

Pozměňovací návrh 540
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato prováděcí opatření, jež mají tuto Tato prováděcí opatření, jež mají tuto 
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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.

směrnici doplnit o jiné než podstatné 
prvky, se přijmou v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou, uvedeným v čl. 22 
odst. 3, pokud průmyslem vedené 
samoregulační iniciativy nedosáhly 
odpovídající úrovně bezpečnosti na 
vnitřním trhu jednoho nebo více 
členských států. Ze závažných naléhavých 
důvodů může Komise použít postup pro 
naléhavé případy, uvedený v čl. 22 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Povinnost informovat účastníky o všech narušeních bezpečnosti nebo integrity by byla 
přílišnou regulací a zbytečně by podrývala iniciativu e-confidence.

Pozměňovací návrh 541
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tato prováděcí opatření, jež mají tuto 
směrnici doplnit o jiné než podstatné 
prvky, se přijmou v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou, uvedeným v čl. 22 
odst. 3.

Or. es
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Pozměňovací návrh 542
Gianni De Michelis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány měly pravomoc vydat pro 
podniky zajišťující veřejné komunikační 
sítě nebo poskytující veřejně přístupné 
služby elektronických komunikací závazné 
pokyny za účelem provedení článku 13a.

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány měly pravomoc vydat pro 
podniky zajišťující veřejné komunikační 
sítě nebo poskytující veřejně přístupné 
služby elektronických komunikací závazné 
pokyny za účelem provedení článku 13a. 
Závazné pokyny budou předkládány 
k veřejné konzultaci, budou přiměřené a 
hospodářsky a technicky proveditelné a 
vstoupí v platnost v přiměřené době. 
Vnitrostátní regulační orgány rovněž 
poskytnou telekomunikačním operátorům 
náhradu nákladů způsobených 
v souvislosti s plněním závazných pokynů.

Or. en

Odůvodnění

Pokyny by se měly zaměřovat na stanovení požadavků minimální bezpečnosti a ponechat 
technická a provozní prováděcí opatření na operátorech. Společnost Telecom Italia je 
přesvědčena, že postup stanovení vhodných bezpečnostních opatření by měl být proto 
proveden v úzké spolupráci mezi vnitrostátními regulačními orgány a operátory. 

Pozměňovací návrh 543
Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány měly pravomoc vydat pro 

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány měly pravomoc vydat pro 
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podniky zajišťující veřejné komunikační 
sítě nebo poskytující veřejně přístupné 
služby elektronických komunikací závazné 
pokyny za účelem provedení článku 13a.

podniky zajišťující veřejné komunikační 
sítě nebo poskytující veřejně přístupné 
služby elektronických komunikací závazné 
pokyny za účelem provedení článku 13a. 
Závazné pokyny budou přiměřené a 
hospodářsky a technicky udržitelné a 
budou zavedeny v přiměřené době.

Or. en

Odůvodnění

Jakožto hlavní zásady je nezbytné vzít v úvahu přiměřenost, udržitelnost a vhodnost 
načasování.

Pozměňovací návrh 544
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytly informace potřebné 
k posouzení bezpečnosti jejich služeb a sítí, 
včetně podkladů k bezpečnostní politice; a

a) poskytly informace potřebné 
k posouzení bezpečnosti a integrity jejich 
služeb a sítí, včetně podkladů 
k bezpečnostní politice; a

Or. es

Odůvodnění

Náklady by měly nést příslušné podniky.

Pozměňovací návrh 545
Gianni De Michelis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 13 b – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pověřily nezávislý odborný orgán 
provedením bezpečnostního auditu a jeho 
výsledky poskytly vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu.

b) pověřily nezávislý odborný orgán po 
dohodě s podniky provedením 
bezpečnostního auditu a jeho výsledky 
poskytly vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Pokyny by se měly zaměřovat na stanovení požadavků minimální bezpečnosti a ponechat 
technická a provozní prováděcí opatření na operátorech. Společnost Telecom Italia je 
přesvědčena, že postup stanovení vhodných bezpečnostních opatření by měl být proto 
proveden v úzké spolupráci mezi vnitrostátními regulačními orgány a operátory.

Pozměňovací návrh 546
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pověřily nezávislý odborný orgán 
provedením bezpečnostního auditu a jeho 
výsledky poskytly vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu.

b) požádá dotčené podniky, aby na vlastní 
náklady provedly audit bezpečnosti a 
integrity a jeho výsledky poskytly 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu.

Or. es

Odůvodnění

Náklady by měly nést příslušné podniky.
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Pozměňovací návrh 547
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány měly všechny pravomoci 
nezbytné k vyšetření případů nedodržení 
pokynů.

3. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány měly všechny pravomoci 
nezbytné k vyšetření případů nedodržení 
pokynů, spolu s dopady bezpečnosti a 
integrity sítí.

Or. es

Odůvodnění

Logický důsledek požadavků stanovených v čl. 13a odst. 3 na vnitrostátní regulační orgán, 
který má informovat o veškerých dopadech na bezpečnost: vnitrostátní regulační orgán musí 
mít i pravomoc k vyšetřování.

Pozměňovací návrh 548
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 13 b – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
Komise přijme technická prováděcí 
opatření podle čl. 13a odst. 4, byly 
k dispozici režimy náhrad pro podniky 
poskytující sítě veřejných komunikací 
nebo veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací.

Or. en
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Odůvodnění

Navrhované vymáhací pravomoci ve formě závazných pokynů vnitrostátních regulačních 
orgánů, bezpečnostních auditů a možnosti požadovat poskytování informací o operátorech sítí 
jsou dalším břemenem a měly by být co nejvíce omezené, aby v dlouhodobém měřítku 
nenarušovaly rozvoj nových technologií na trhu.

Amendment 549
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. a
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) V odst. 2 druhém pododstavci se 
zrušuje druhá věta.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Společné dominantní postavení je nevyzkoušená a problematická koncepce v odvětví 
telekomunikací, a to jak v dodatečném, tak v předběžném kontextu, s upevňováním trhu se 
však může stávat stále významnější. Je důležité, aby se poradenství nerušilo, ale aby je 
rámcová směrnice vyjasňovala.

Pozměňovací návrh 550
Mary Honeyball

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. a
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) V odst. 2 druhém pododstavci se 
zrušuje druhá věta.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

S narůstajícím sbližováním v odvětví telekomunikací se společné dominantní postavení může 
stávat stále běžnějším problémem. Poradenství by mělo být vyjasněno a nikoli zrušeno.

Pozměňovací návrh 551
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. b
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Odstavec 3 se zrušuje. b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„Pokud podnik disponuje významnou 
tržní silou na určitém trhu a pokud jsou 
vazby mezi oběma trhy takové, že 
umožňují přesouvání síly z jednoho trhu 
na druhý trh, čímž se posiluje tržní síla 
daného podniku, mohou být na tomto 
spojeném trhu uplatněna nápravná 
opatření zaměřená na rozpoznání těchto 
přesunů a předcházení jim v souladu 
s články 9, 10, 11 a 13 [přístupové 
směrnice], a pokud jsou nedostatečná, 
podle článku 17 [směrnice o občanských 
právech].“

Or. en

Justification

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this.
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Pozměňovací návrh 552
Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. b
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Odstavec 3 se zrušuje. b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„Pokud podnik disponuje významnou 
tržní silou na určitém trhu a pokud jsou 
vazby mezi oběma trhy takové, že 
umožňují přesouvání síly z jednoho trhu 
na druhý trh, čímž se posiluje tržní síla 
daného podniku, mohou být na tomto 
spojeném trhu uplatněna nápravná 
opatření zaměřená na rozpoznání těchto 
přesunů a předcházení jim v souladu 
s články 9, 10, 11 a 13 [přístupové 
směrnice], a pokud jsou nedostatečná, 
podle článku 17 [směrnice o občanských 
právech].“

Or. en

Odůvodnění

Řešit přesouvání dominantního postavení z jednoho trhu na druhý je zvláště důležité 
v průmyslovém odvětví, které je typické svou vertikální integrací a sbližováním. Namísto 
zrušení tohoto opatření – jak to navrhuje Komise – by mělo být dopracováno a vyjasněno tak, 
aby mohla být při řešení problému přesouvání uplatňována nápravná opatření, jako jsou 
nediskriminace, průhlednost, oddělené účetnictví a zákaz spojování odporujícímu zásadám 
hospodářské soutěže napříč trhy.

Pozměňovací návrh 553
Patrizia Toia

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. b
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 14 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Odstavec 3 se zrušuje. b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„Pokud podnik disponuje významnou 
tržní silou na určitém trhu a pokud jsou 
vazby mezi oběma trhy takové, že 
umožňují přesouvání síly z jednoho trhu 
na druhý trh, čímž se posiluje tržní síla 
daného podniku, mohou být na tomto 
spojeném trhu uplatněna nápravná 
opatření zaměřená na rozpoznání těchto 
přesunů a předcházení jim v souladu 
s články 9, 10, 11 a 13 [přístupové 
směrnice], a pokud jsou nedostatečná, 
podle článku 17 [směrnice o občanských 
právech].“

Or. en

Justification

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this. 

Pozměňovací návrh 554
Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16 – písm. b a (nové)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Vkládá se odstavec 2a:
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„Nejpozději do dne vstupu této směrnice v 
platnost zveřejní Komise pokyny pro 
vnitrostátní regulační orgány ohledně 
rozhodnutí, ukládající, pozměňující nebo 
rušící povinnosti podniků s významnou 
tržní silou.“

Or. en

Justification

The 2002 Framework directive establishes that European Commission publishes guidelines 
for market analysis and the assessment of significant market power but not for the 
identification of the appropriate remedies. There is clearly a missing element in the market 
analysis guidance tools provided the Commission: guidance on the selection of the 
appropriate remedies. The third part of a market analysis (i.e. the choice of the appropriate 
remedies) is the most crucial since it has the most concrete impact on the market. An 
erroneous choice of remedies may create irreparable distortions on market competitiveness 
and investment decisions. It is also the most complicated since it has varied possible outcomes 
and it entails, to a large extent, subjective evaluations. The need to provide guidance on the 
selection of regulatory obligations under the EU framework has indeed been recognised both 
by the Commission and the ERG.

Pozměňovací návrh 555
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16 – písm. d
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout rozhodnutí, které 
označí nadnárodní trhy, přičemž v nejvyšší 
míře zohlední stanovisko úřadu 
předložené v souladu s článkem 7 nařízení 
[…/ES]. 

4. Po konzultaci s vnitrostátními 
regulačními orgány a po zvážení 
stanoviska BERT může Komise v souladu 
s postupy uvedenými v čl. 22 odst. 3
přijmout rozhodnutí, které označí 
nadnárodní trhy.

Or. en



PE407.632v01-00 70/102 AM\725139CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 556
Dragoş Florin David

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16 – písm. d
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout rozhodnutí, které 
označí nadnárodní trhy, přičemž v nejvyšší 
míře zohlední stanovisko úřadu 
předložené v souladu s článkem 7 nařízení 
[…/ES].

4. Komise může po konzultaci s 
vnitrostátními regulačními orgány
přijmout rozhodnutí, které označí 
nadnárodní trhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 557
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16 – písm. d
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout rozhodnutí, které 
označí nadnárodní trhy, přičemž v nejvyšší 
míře zohlední stanovisko úřadu předložené
v souladu s článkem 7 nařízení […/ES]. 

4. Komise může přijmout rozhodnutí, které 
označí nadnárodní trhy, přičemž v nejvyšší 
míře zohlední stanoviska vnitrostátních 
regulačních orgánů a úřadu předložená
v souladu s článkem 7 nařízení […/ES]. 

Or. ro

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány nesmějí být z tohoto postupu vynechány.
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Pozměňovací návrh 558
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16 – písm. d
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout rozhodnutí, které 
označí nadnárodní trhy, přičemž v nejvyšší 
míře zohlední stanovisko úřadu předložené 
v souladu s článkem 7 nařízení […/ES].

4. Po konzultaci s vnitrostátními 
regulačními orgány může Komise 
přijmout rozhodnutí, které označí 
nadnárodní trhy, přičemž v nejvyšší míře 
zohlední stanovisko BERT předložené 
v souladu s článkem 7 nařízení […/ES].

Or. es

Odůvodnění

I když v příhraničních záležitostech sehrává svou roli jednoznačně Komise, vnitrostátní 
regulační orgány nesmějí být přehlíženy, neboť ze své pozice mohou výborně napomáhat 
Komisi tyto trhy vymezit. Navíc vymezení nadnárodního trhu by nemělo být předmětem 
naléhavého postupu.

Pozměňovací návrh 559
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16 – písm. d
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí, jež má 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.

Toto rozhodnutí, jež má tuto směrnici 
doplnit o jiné než podstatné prvky, se 
přijmou v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou, uvedeným v čl. 22 odst. 3.

Or. es
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Odůvodnění

I když v příhraničních záležitostech sehrává svou roli jednoznačně Komise, vnitrostátní 
regulační orgány nesmějí být přehlíženy, neboť ze své pozice mohou výborně napomáhat 
Komisi tyto trhy vymezit. Navíc vymezení nadnárodního trhu by nemělo být předmětem 
naléhavého postupu.

Pozměňovací návrh 560
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16 – písm. d
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí, jež má 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.

Toto rozhodnutí, jež má tuto směrnici 
doplnit o jiné než podstatné prvky, se 
přijmou v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou, uvedeným v čl. 22 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Naléhavost postupu neodůvodňuje přijetí tohoto druhu opatření.

Pozměňovací návrh 561
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 – písm. a
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní regulační orgány provedou 
analýzu relevantních trhů uvedených v 
doporučení, přičemž v nejvyšší míře 

1. Vnitrostátní regulační orgány provedou 
analýzu relevantních trhů při zohlednění 
trhů uvedených v doporučení a v nejvyšší 
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zohlední pokyny. Členské státy zajistí, aby 
tato analýza byla případně provedena ve 
spolupráci s vnitrostátními orgány na 
ochranu hospodářské soutěže.

míře zohlední pokyny. Členské státy 
zajistí, aby tato analýza byla případně 
provedena ve spolupráci s vnitrostátními 
orgány na ochranu hospodářské soutěže. 

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zabránit dojmu, že vnitrostátní regulační orgány by 
měly provádět analýzu všech trhů uvedených v doporučení, zatímco (alespoň formálně) trhy 
(a definice) jsou pouhé pokyny.

Pozměňovací návrh 562
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 – písm. a a (nové)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4. Pokud vnitrostátní regulační orgán 
zjistí, že relevantní trh není účinně 
konkurenční, s výjimkou případů nových 
a rozvojových trhů, určí podle článku 14 
podniky s významnou tržní silou na 
daném trhu a uloží takovým podnikům 
vhodné zvláštní regulační povinnosti 
uvedené v odstavci 2 tohoto článku, nebo 
zachová či změní takové povinnosti, 
pokud již existují, přičemž zohlední rozsah 
těchto relevantních zeměpisných trhů, a 
bude-li to vhodné, odstraní přechodné 
povinnosti přístupu na cestě k deregulaci 
těchto trhů.
Při stanovení těchto povinností 
vnitrostátní regulační orgán zohlední cíl 
podpory účinných investic do 
infrastruktury a povzbuzení hospodářské 
soutěže mezi službami poskytovanými 
konkurenčními platformami, přičemž 
bude povzbuzovat investice do nových a 
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konkurenceschopných infrastruktur 
jakožto způsobu dosažení udržitelné 
hospodářské soutěže v rámci sítí a služeb 
v dlouhodobém výhledu, což ve vhodné 
době umožní uvolnit přechodné 
povinnosti přístupu a zároveň zachovat 
povinnosti regulace ex ante, které budou 
v každém případě použitelné na 
infrastruktury vytvořené podniky, které 
mají zvláštní nebo výhradní práva a které 
nadále využívají těchto investic.“

Or. es

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zahrnuje i odkaz na bod odůvodnění 27, který stanoví, že nové a 
rozvíjející se trhy by neměly podléhat nepřiměřeným povinnostem.

Vnitrostátní regulační agentura by měla prosazovat cíl přijetí opatření určených na podporu 
účinných investic do infrastruktury v souladu s čl. 8 odst. 2 písm. c).

Text rovněž obsahuje odkaz obsažený ve vysvětlujícím prohlášení doporučení na příslušné 
trhy, kde se uvádí, že udržitelná hospodářská soutěž v oblasti sítí a služeb musí být 
z dlouhodobého hlediska založena na konkurenčních síťových infrastrukturách.

Pozměňovací návrh 563
Gianni De Michelis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 – písm. a a (nové)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3. Pokud vnitrostátní regulační orgán 
dospěje k závěru, že trh nepodléhá 
regulaci ex-ante na základě testu podle tří 
kritérií uvedeného v doporučení, anebo 
podléhá ex-ante regulaci, ale je účinně 
konkurenční, neuloží nebo nezachová 
žádné zvláštní regulační povinnosti 
uvedené v odstavci 2 tohoto článku. 
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V případech, kdy zvláštní regulační 
povinnosti pro odvětví již existují, orgán 
takové povinnosti ukládané podnikům na 
relevantním trhu zruší. Strany dotčené 
zrušením těchto povinností o tom musí být 
v přiměřené lhůtě předem vyrozuměny.“

Or. en

Odůvodnění

Ve skutečnosti, jak se uvádí ve druhém vydání doporučení Komise o relevantních trzích, se 
test podle tří kritérií zaměřuje na obecnou strukturu a charakteristiky trhu s cílem rozpoznat 
ty trhy, které jsou náchylné k možným trvalým selháním a potřebují být podrobeny 
podrobnější analýze na vnitrostátní úrovni ze strany vnitrostátních regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 564
Dominique Vlasto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V případě nadnárodních trhů, které 
jsou označeny v rozhodnutí uvedeném v 
čl. 15 odst. 4, požádá Komise úřad, aby 
provedl analýzu trhu, při níž v nejvyšší 
míře zohlední pokyny, a vydal stanovisko k 
tomu, zda uložit, zachovat, změnit nebo 
zrušit regulační povinnosti uvedené v 
odstavci 2 tohoto článku.

5. S cílem stanovit, zda je některý 
velkoobchodní trh účinně konkurenční, 
posoudí vnitrostátní regulační orgány 
narušení trhu na maloobchodní úrovni. 
Zejména návrh opatření ukládající, 
pozměňující nebo rušící povinnost na 
velkoobchodním trhu v nejvyšší míře 
zohlední postavení každého subjektu na 
úrovni maloobchodního trhu. 

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány při rozhodování o uložení regulačního opatření v nejvyšší míře 
zohlední hospodářskou soutěž na maloobchodní úrovni. Směrnice by proto měla jasně 
stanovit, že regulace na velkoobchodním trhu by měly vyplývat z důkladné analýzy posouzení 
narušení trhu na maloobchodní úrovni.
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Pozměňovací návrh 565
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V případě nadnárodních trhů, které jsou 
označeny v rozhodnutí uvedeném v čl. 15 
odst. 4, požádá Komise úřad, aby provedl 
analýzu trhu, při níž v nejvyšší míře 
zohlední pokyny, a vydal stanovisko k 
tomu, zda uložit, zachovat, změnit nebo 
zrušit regulační povinnosti uvedené v 
odstavci 2 tohoto článku.

5. V případě nadnárodních trhů, které jsou 
označeny v rozhodnutí uvedeném v čl. 15 
odst. 4, požádá Komise BERT, po 
konzultacích s dotčeným vnitrostátním 
regulačním orgánem, aby provedl analýzu 
trhu, při níž v nejvyšší míře zohlední 
pokyny, a vydal stanovisko k tomu, zda 
uložit, zachovat, změnit nebo zrušit 
regulační povinnosti uvedené v odstavci 2 
tohoto článku.

Or. es

Odůvodnění

V případě nadnárodní trhů je třeba si vyžádat stanovisko vnitrostátního regulačního orgánu. 
Ten bude rovněž odpovědný za koordinované ukládání, zachování, změnu nebo zrušení 
regulačních povinností.

Pozměňovací návrh 566
Dominique Vlasto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může vydat rozhodnutí, jímž jeden 
nebo více podniků označí za podnik s 
významnou tržní silou na daním trhu a 
uloží jednu nebo více zvláštních 
povinností podle článků 9 až 13a směrnice 

vypouští se
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2002/19/ES (přístupová směrnice) a 
článku 17 směrnice 2002/22/ES (směrnice 
o univerzální službě), přičemž v nejvyšší 
míře zohlední stanovisko úřadu. Komise 
přitom sleduje cíle politiky stanovené v 
článku 8.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány při rozhodování o uložení regulačního opatření v nejvyšší míře 
zohlední hospodářskou soutěž na maloobchodní úrovni. Směrnice by proto měla jasně 
stanovit, že regulace na velkoobchodním trhu by měly vyplývat z důkladné analýzy posouzení 
narušení trhu na maloobchodní úrovni.

Pozměňovací návrh 567
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Dotčené vnitrostátní regulační orgány 
ukládají, zachovávají, pozměňují nebo 
ruší povinnosti podle odstavce 2 tohoto 
článku koordinovaně.

Or. es

Odůvodnění

V případě nadnárodní trhů je třeba si vyžádat stanovisko vnitrostátního regulačního orgánu. 
Ten bude rovněž odpovědný za koordinované ukládání, zachování, změnu nebo zrušení 
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regulačních povinností.

Pozměňovací návrh 568
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. ro

Odůvodnění

Úřad musí být schopen stanovit postupy sledování trhu a svou úlohu zde musejí sehrát i 
vnitrostátní regulační orgány.

Pozměňovací návrh 569
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 – písm. b
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 16 – odst. 6 – písm. a



AM\725139CS.doc 79/102 PE407.632v01-00
Externí překlad

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) do dvou let od předchozího oznámení 
návrhu opatření, jež se k danému trhu 
vztahuje;

a) do tří let od vstupu v platnost 
předchozího opatření, jež se k danému trhu 
vztahuje, nebo dříve v případě, že se 
významně změní okolnosti na trhu, nebo 
to jinak doporučí ve svém stanovisku 
vydaném v souladu s článkem 7a 
[rámcové směrnice] BERT nebo Komise;

Or. en

Odůvodnění

Dvouletý odklad navrhovaný v přezkumu rozhodnutí je příliš těsný. Platnost rozhodnutí by 
měla být tři roky ode dne, kdy vstoupí v platnost v daném členském státě (a nikoli ode dne 
oznámení). V době rychlého rozvoje trhu však bude patrně potřebné provádět častější analýzy 
– proto navrhované vyřazení.

Pozměňovací návrh 570
Catherine Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 – písm. b
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 16 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) do dvou let od předchozího oznámení 
návrhu opatření, jež se k danému trhu 
vztahuje;

a) do tří let od vstupu v platnost 
předchozího opatření, jež se k danému trhu 
vztahuje, nebo před vypršením některé 
z povinností stanovené v tomto opatření, 
podle toho, co nastane později;

Or. en

Odůvodnění

Dvouletý odklad navrhovaný v přezkumu rozhodnutí je příliš těsný. Platnost rozhodnutí by 
měla být tři roky ode dne, kdy opatření vstoupí v daném členském státě v platnost (a nikoli 
ode dne oznámení), podle toho, co je pozdější.
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Pozměňovací návrh 571
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 – písm. b
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 16 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) do dvou let od předchozího oznámení 
návrhu opatření, jež se k danému trhu 
vztahuje;

a) nejpozději do tří let od přijetí opatření, 
jež se k danému trhu vztahuje;

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zavést realističtější lhůty, které umožní vnitrostátním 
regulačním orgánům provést analýzy rychleji.

Pozměňovací návrh 572
Gianni De Michelis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 – písm. b
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 16 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) do dvou let od předchozího oznámení 
návrhu opatření, jež se k danému trhu 
vztahuje;

a) do dvou let od předchozího oznámení 
návrhu opatření, jež se k danému trhu 
vztahuje, pro trhy, jež jsou uvedeny jak 
v předchozím doporučení, tak i v platném 
doporučení;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba dosáhnout cíle harmonizace časového rámce přípravy regulace v členských státech 
pomocí standardizace dat, v nichž má být přijato konečné rozhodnutí, tedy dat, kdy vstoupí 
v platnost revidované režimy regulace.
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Pozměňovací návrh 573
Patrizia Toia

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 – písm. b
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 16 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) do dvou let od předchozího oznámení 
návrhu opatření, jež se k danému trhu 
vztahuje;

a) do dvou let od předchozího oznámení 
návrhu opatření, jež se k danému trhu 
vztahuje, pro trhy, jež jsou uvedeny jak 
v předchozím doporučení, tak i v platném 
doporučení;

Or. en

Justification

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test.
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Pozměňovací návrh 574
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 – písm. b
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 16 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě trhů, jež dosud nebyly 
oznámeny Komisi, do jednoho roku od 
přijetí revidovaného doporučení o 

b) v případě trhů, jež dosud nebyly 
oznámeny Komisi, nejpozději do dvou let
od přijetí revidovaného doporučení o 
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relevantních trzích; nebo; relevantních trzích; nebo;

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zavést realističtější lhůty, které umožní vnitrostátním 
regulačním orgánům provést tuto analýzu rychleji.

Pozměňovací návrh 575
Gianni De Michelis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 – písm. b
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 16 – odst. 6 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) do šesti měsíců od přijetí 
revidovaného doporučení o relevantních 
trzích oznámí během prvních tří měsíců 
vnitrostátní regulační orgán výsledky 
testu podle tří kritérií stanoveného 
v doporučení pro veškeré trhy, které 
podléhají regulaci a nejsou uvedeny 
v revidovaném doporučení, a v případě, že 
trh tímto testem projde, v následujících 
třech měsících provede posouzení 
významné tržní síly trhu s cílem 
rozhodnout, zda budou stávající 
povinnosti zachovány, upraveny nebo 
zrušeny; nebo

Or. en

Odůvodnění

Je třeba dosáhnout cíle harmonizace časového rámce přípravy regulace v členských státech 
pomocí standardizace dat, v nichž má být přijato konečné rozhodnutí, tedy dat, kdy vstoupí v 
platnost revidované režimy regulace.
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Pozměňovací návrh 576
Patrizia Toia

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 – písm. b
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 16 – odst. 6 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) do šesti měsíců od přijetí 
revidovaného doporučení o relevantních 
trzích oznámí během prvních tří měsíců 
vnitrostátní regulační orgán výsledky 
testu podle tří kritérií stanoveného 
v doporučení pro veškeré trhy, které 
podléhají regulaci a nejsou uvedeny 
v revidovaném doporučení, a v případě, že 
trh tímto testem projde, v následujících 
třech měsících provede posouzení 
významné tržní síly trhu s cílem 
rozhodnout, zda budou stávající 
povinnosti zachovány, upraveny nebo 
zrušeny; nebo

Or. en

Justification

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test. 
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.
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Pozměňovací návrh 577
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 – písm. b
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 16 – odst. 6 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v případě členských států, které nově 
přistoupily k Evropské unii, do jednoho 
roku od přistoupení.

c) v případě členských států, které nově 
přistoupily k Evropské unii nejpozději do 
dvou let od přistoupení.

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zavést realističtější lhůty, které umožní vnitrostátním 
regulačním orgánům provést analýzy rychleji.

Pozměňovací návrh 578
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 – písm. c
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 16 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud vnitrostátní regulační orgán 
neprovede svou analýzu relevantního trhu 
označeného v doporučení v časové lhůtě 
stanovené čl. 16 odst. 6, může Komise 
požádat úřad, aby k analýze konkrétního 
trhu a konkrétním povinnostem, které je 
třeba uložit, vydal stanovisko obsahující 
návrh patření. K dotyčnému návrhu 
opatření úřad uspořádá veřejnou 
konzultaci.
Komise může přijmout rozhodnutí, jímž 
požádá vnitrostátní regulační orgán, aby 
označil některé podniky za podniky s 
významnou tržní silou a aby podnikům 

vypouští se 
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takto označeným uložil zvláštní povinnosti 
podle článků 8, 9 až 13a směrnice 
2002/19/ES (přístupová směrnice) a 
článku 17 směrnice 2002/22/ES (směrnice 
o univerzální službě), přičemž v nejvyšší 
míře zohlední stanovisko úřadu vydané v 
souladu s článkem 6 nařízení […./ES]. 
Komise přitom sleduje stejné cíle politiky, 
jaké pro vnitrostátní regulační orgány 
stanoví článek 8.

Or. de

Odůvodnění

Není třeba, aby rozhodnutí, které bylo v minulosti přijímáno vnitrostátními regulačními 
orgány, přijímaly v novém systému orgány Evropské unie.

Pozměňovací návrh 579
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 – písm. c
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 16 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud vnitrostátní regulační orgán 
neprovede svou analýzu relevantního trhu 
označeného v doporučení v časové lhůtě 
stanovené čl. 16 odst. 6, může Komise 
požádat úřad, aby k analýze konkrétního 
trhu a konkrétním povinnostem, které je 
třeba uložit, vydal stanovisko obsahující 
návrh patření. K dotyčnému návrhu 
opatření úřad uspořádá veřejnou 
konzultaci. 

vypouští se

Komise může přijmout rozhodnutí, jímž 
požádá vnitrostátní regulační orgán, aby 
označil některé podniky za podniky s 
významnou tržní silou a aby podnikům 
takto označeným uložil zvláštní povinnosti 
podle článků 8, 9 až 13a směrnice 
2002/19/ES (přístupová směrnice) a 
článku 17 směrnice 2002/22/ES (směrnice 
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o univerzální službě), přičemž v nejvyšší 
míře zohlední stanovisko úřadu vydané v 
souladu s článkem 6 nařízení […./ES]. 
Komise přitom sleduje stejné cíle politiky, 
jaké pro vnitrostátní regulační orgány 
stanoví článek 8.

Or. es

Odůvodnění

Právní systém Společenství již upravuje postupy v případě nedodržení povinností ze strany 
členských států, kdy má Komise moc zahájit řízení pro porušení povinnosti. Pokud by Komise 
měla převzít povinnosti členských států, jednalo by se o porušení zásady subsidiarity.

Pozměňovací návrh 580
Mary Honeyball

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 – písm. c
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 16 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijmout rozhodnutí, jímž 
požádá vnitrostátní regulační orgán, aby 
označil některé podniky za podniky s 
významnou tržní silou a aby podnikům 
takto označeným uložil zvláštní povinnosti 
podle článků 8, 9 až 13a směrnice 
2002/19/ES (přístupová směrnice) a 
článku 17 směrnice 2002/22/ES (směrnice 
o univerzální službě), přičemž v nejvyšší 
míře zohlední stanovisko úřadu vydané v 
souladu s článkem 6 nařízení […./ES]. 
Komise přitom sleduje stejné cíle politiky, 
jaké pro vnitrostátní regulační orgány 
stanoví článek 8.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány by měly být povinné vypracovat analýzu trhu v dané lhůtě. 
Pokud vnitrostátní regulační orgán tuto analýzu nevypracuje nebo není schopen ji 
vypracovat, vypracuje stanovisko BERT. Není však vhodné, aby Komise měla právo zakázat 
nápravná opatření.

Pozměňovací návrh 581
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 c a (nové)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 16 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Vkládá se odstavec, který zní:
„7a. Aniž jsou dotčeny pravidelné 
přezkumy uvedené v odstavci 6, 
vnitrostátní regulační orgány mohou 
vydávat rozhodnutí o nápravných 
prostředcích na dobu delší než dva roky, 
bude-li to potřebné z hlediska poskytnutí 
potřebné dlouhodobé regulační jistoty pro 
investory do přístupových sítí příští 
generace.“

Or. en

Odůvodnění

Regulační jistota pro všechny operátory, kterých se dotýká investiční rozhodnutí do nových 
a/nebo alternativních přístupových sítí příští generace, vyžaduje možnost, aby se vnitrostátní 
regulační orgán zavázal, že analýzy trhu, které předepisuje stávající rámcová směrnice, bude 
provádět na více než dvouleté období. Rozmístění přístupových sítí nové generace je spojeno 
s velkým rizikem. V zájmu podpory investic do přístupu nové generace NGA je zapotřebí 
dlouhodobé plánovací jistoty.
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Pozměňovací návrh 582
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 c a (nové)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 16 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) V článku 16 se vkládá odstavec, který 
zní:
„7a. Aniž jsou dotčeny pravidelné 
přezkumy uvedené v odstavci 6, 
vnitrostátní regulační orgány mohou 
přijmout opatření, která budou platná po 
dobu delší než dva roky, bude-li to 
potřebné z hlediska spolehlivosti 
dlouhodobého plánování, zejména pro 
rozvoj přístupových sítí příští generace.“

Or. de

Odůvodnění

Rozmístění přístupových sítí nové generace je spojeno s velkým rizikem pro investory. 
V zájmu podpory investic do přístupu nové generace NGA je zapotřebí dlouhodobé plánovací 
jistoty. Rámcová směrnice by proto měla umožňovat opatření pro delší platnost.

Pozměňovací návrh 583
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. a a (nové)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V odstavci 2 se pododstavec 3 
nahrazuje tímto:
„Pokud takové normy a/nebo specifikace 
neexistují, podporují členské státy 
používání mezinárodních norem nebo 
doporučení přijatých Mezinárodní 
telekomunikační unií (ITU), Konferencí 
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evropských poštovních a 
telekomunikačních správ (CEPT), 
Mezinárodní organizací pro normalizaci 
(ISO) nebo Mezinárodní 
elektrotechnickou komisí (IEC).“

Or. en

Odůvodnění

CEPT stanoví podmínky pro využívání rádiového spektra v Evropě, a ty je třeba zohlednit, 
zejména pokud neexistují normy ETSI.

Pozměňovací návrh 584
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen článek 9 této směrnice a 
články 6 a 8 směrnice 2002/20/ES 
(autorizační směrnice) a zjistí-li Komise, 
že rozdílné provádění regulačních úkolů 
uvedených v této směrnici a ve zvláštních 
směrnicích ze strany vnitrostátních 
regulačních orgánů může vytvářet 
překážku pro jednotný trh, může Komise
vydat doporučení nebo rozhodnutí o 
harmonizovaném uplatňování ustanovení 
této směrnice a zvláštních směrnic ve 
snaze podpořit plnění cílů stanovených 
článkem 8, přičemž v nejvyšší míře 
zohlední případné stanovisko úřadu.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Nový regulační rámec nemusí přidělovat Komisi EU žádné dodatečné pravomoci. K přijímání 
potřebných regulačních opatření týkajících se investic a přístupu do sítí je vhodnější 
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vnitrostátní úroveň. Realizace opatření může mít významný finanční dopad na průmysl. 
V takovém případě je třeba zahájit nový legislativní postup.

Pozměňovací návrh 585
Reino Paasilinna

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen článek 9 této směrnice a 
články 6 a 8 směrnice 2002/20/ES 
(autorizační směrnice) a zjistí-li Komise, 
že rozdílné provádění regulačních úkolů 
uvedených v této směrnici a ve zvláštních 
směrnicích ze strany vnitrostátních 
regulačních orgánů může vytvářet 
překážku pro jednotný trh, může Komise 
vydat doporučení nebo rozhodnutí o 
harmonizovaném uplatňování ustanovení 
této směrnice a zvláštních směrnic ve snaze 
podpořit plnění cílů stanovených článkem 
8, přičemž v nejvyšší míře zohlední 
případné stanovisko úřadu.

1. Aniž je dotčen článek 9 této směrnice a 
články 6 a 8 směrnice 2002/20/ES 
(autorizační směrnice) a zjistí-li Komise, 
že rozdílné provádění regulačních úkolů 
uvedených v této směrnici a ve zvláštních 
směrnicích ze strany vnitrostátních 
regulačních orgánů může vytvářet 
překážku pro jednotný trh, může Komise 
vydat doporučení o harmonizovaném 
uplatňování ustanovení této směrnice a 
zvláštních směrnic ve snaze podpořit 
plnění cílů stanovených článkem 8.

Or. en

Justification

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
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involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Pozměňovací návrh 586
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen článek 9 této směrnice a 
články 6 a 8 směrnice 2002/20/ES 
(autorizační směrnice) a zjistí-li Komise, 
že rozdílné provádění regulačních úkolů 
uvedených v této směrnici a ve zvláštních 
směrnicích ze strany vnitrostátních 
regulačních orgánů může vytvářet 
překážku pro jednotný trh, může Komise 
vydat doporučení nebo rozhodnutí o 
harmonizovaném uplatňování ustanovení 
této směrnice a zvláštních směrnic ve snaze 
podpořit plnění cílů stanovených článkem 
8, přičemž v nejvyšší míře zohlední 
případné stanovisko úřadu.

1. Aniž je dotčen článek 9 této směrnice a 
články 6 a 8 směrnice 2002/20/ES 
(autorizační směrnice) a zjistí-li Komise, 
že rozdílné provádění regulačních úkolů 
uvedených v této směrnici a ve zvláštních
směrnicích ze strany vnitrostátních 
regulačních orgánů může vytvářet 
překážku pro jednotný trh, vydá Komise 
doporučení o harmonizovaném uplatňování 
ustanovení této směrnice a zvláštních 
směrnic ve snaze podpořit plnění cílů 
stanovených článkem 8, přičemž v nejvyšší 
míře zohlední případné stanovisko BERT.

Or. es

Odůvodnění

Pozitivní vývoj na trzích v průběhu stávajícího regulačního rámce neodůvodňuje posilování 
pravomocí Komise nebo vnitrostátního regulačního orgánu zásahu ex-ante, ale spíše je 
omezuje.
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Pozměňovací návrh 587
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případech, kdy Komise vydá 
doporučení podle odstavce 1, musí jednat 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 22 
odst. 2. 
Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány při plnění svých úkolů 
tato doporučení v nejvyšší míře 
zohlednily. Pokud se vnitrostátní 
regulační orgán rozhodne se 
doporučením neřídit, informuje o tom 
Komisi s odůvodněním svého postoje.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Nový regulační rámec nemusí přidělovat Komisi EU žádné dodatečné pravomoci. K přijímání 
potřebných regulačních opatření týkajících se investic a přístupu do sítí je vhodnější 
vnitrostátní úroveň. Realizace opatření může mít významný finanční dopad na průmysl. V 
takovém případě je třeba zahájit nový legislativní postup.

Pozměňovací návrh 588
Reino Paasilinna

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rozhodnutí uvedené v odstavci 1, jež 
má tuto směrnici doplnit o jiné než 
podstatné prvky, uvedená v odstavcích 4 a 
6 se přijme v souladu s regulativním 

vypouští se
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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.

Or. en

Justification

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Pozměňovací návrh 589
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rozhodnutí uvedené v odstavci 1, jež 
má tuto směrnici doplnit o jiné než 
podstatné prvky, uvedená v odstavcích 4 a 
6 se přijme v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou, uvedeným v čl. 22 
odst. 3. Ze závažných naléhavých důvodů 
může Komise použít postup pro naléhavé 

vypouští se
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případy, uvedený v čl. 22 odst. 4. 

Or. de

Odůvodnění

Nový regulační rámec nemusí přidělovat Komisi EU žádné dodatečné pravomoci. K přijímání 
potřebných regulačních opatření týkajících se investic a přístupu do sítí je vhodnější 
vnitrostátní úroveň. Realizace opatření může mít významný finanční dopad na průmysl. V 
takovém případě je třeba zahájit nový legislativní postup.

Pozměňovací návrh 590
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rozhodnutí uvedené v odstavci 1, jež 
má tuto směrnici doplnit o jiné než 
podstatné prvky, uvedená v odstavcích 4 a 
6 se přijme v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou, uvedeným v čl. 22 
odst. 3. Ze závažných naléhavých důvodů 
může Komise použít postup pro naléhavé 
případy, uvedený v čl. 22 odst. 4.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Z důvodu soudržnosti poté, co byla možnost přijetí rozhodnutí odstraněna.

Pozměňovací návrh 591
Reino Paasilinna

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 19 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Opatření přijatá podle odstavce 1 
mohou zahrnovat určení 
harmonizovaného nebo koordinovaného 
přístupu k řešení těchto otázek:

vypouští se

a) jednotné provádění regulačních 
přístupů, včetně regulačního ošetření 
nových služeb;
b) otázky přidělování čísel, jmen a adres, 
včetně skupin čísel, přenositelnosti čísel a 
identifikátorů, systémů převodu čísel a 
adres a přístupu k tísňovým službám 112;
c) spotřebitelské otázky včetně 
přístupnosti zdravotně postižených 
koncových uživatelů ke službám a 
zařízením elektronických komunikací;
d) regulační účetnictví.

Or. en

Justification

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.
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Pozměňovací návrh 592
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Opatření přijatá podle odstavce 1 
mohou zahrnovat určení 
harmonizovaného nebo koordinovaného 
přístupu k řešení těchto otázek:

vypouští se

a) jednotné provádění regulačních 
přístupů, včetně regulačního ošetření 
nových služeb;
b) otázky přidělování čísel, jmen a adres, 
včetně skupin čísel, přenositelnosti čísel a 
identifikátorů, systémů převodu čísel a 
adres a přístupu k tísňovým službám 112;
c) spotřebitelské otázky včetně 
přístupnosti zdravotně postižených 
koncových uživatelů ke službám a 
zařízením elektronických komunikací;
d) regulační účetnictví.

Or. es

Odůvodnění

Navrhované znění tohoto odstavce („opatření ... mohou zahrnovat“) není praktické, protože 
nenabízí vyčerpávající seznam. Naopak výčet citovaných příkladů by se mohl stát 
odůvodněním pro přijetí harmonizačních opatření v uvedených záležitostech, aniž by pak 
Komise musela odůvodňovat potřebu další harmonizace v těchto oblastech.

Pozměňovací návrh 593
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 19 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Opatření přijatá podle odstavce 1 
mohou zahrnovat určení 
harmonizovaného nebo koordinovaného 
přístupu k řešení těchto otázek:

vypouští se

a) jednotné provádění regulačních 
přístupů, včetně regulačního ošetření 
nových služeb;
b) otázky přidělování čísel, jmen a adres, 
včetně skupin čísel, přenositelnosti čísel a 
identifikátorů, systémů převodu čísel a 
adres a přístupu k tísňovým službám 112;
c) spotřebitelské otázky včetně 
přístupnosti zdravotně postižených 
koncových uživatelů ke službám a 
zařízením elektronických komunikací;
d) regulační účetnictví.

Or. de

Odůvodnění

Nový regulační rámec nemusí přidělovat Komisi EU žádné dodatečné pravomoci. K přijímání 
potřebných regulačních opatření týkajících se investic a přístupu do sítí je vhodnější 
vnitrostátní úroveň. Úřad, který předpokládá návrh Komise KOM(2007)0699, není potřebný.

Pozměňovací návrh 594
Gianni De Michelis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že je zde ohrožena budoucí konkurenceschopnost Evropy, nemohou si 
evropské orgány dovolit riskovat, že rozdílné regulační přístupy v jednotlivých členských 
státech ohrozí případné komplexní zavádění nových přístupových sítí nové generace.

Evropská komise by měla jako první co nejdříve přijmout specifické rozhodnutí o regulaci 
budoucích nových přístupových sítí nové generace. Mnohé z náznaků načrtnuté v tomto 
dokumentu mohou být dále rozpracovány, aby odpovídaly specifickému rozhodnutí Komise o 
nových přístupových sítích nové generace.

Pozměňovací návrh 595
Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) jednotné provádění regulačních přístupů, 
včetně regulačního ošetření s rozměrem 
jednotného trhu, jako např. poskytování 
mnohonárodních obchodních služeb;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba přiznat prioritu podmínkám harmonizace podnětů, které jsou potřebné pro 
poskytování mnohonárodních služeb v oblasti telekomunikací, protože to má přímý vliv na 
vývoj jednotného trhu.

Pozměňovací návrh 596
Catherine Trautmann

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

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

a) jednotné provádění regulačních přístupů, 
včetně regulačního ošetření nových služeb,
včetně globálních telekomunikačních 
služeb a definice podnárodních trhů 
vzniklých z různých konkurenčních 
podmínek;

Or. en

Odůvodnění

Globální telekomunikační služby (GTS) nabízené nadnárodním společnostem se zastoupením 
v řadě evropských zemí jsou jednou z oblastí, kde by Komise měla mít možnost zajistit 
harmonizovaný regulační přístup v rámci EU.

Pozměňovací návrh 597
Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) jednotné provádění regulačních přístupů, 
včetně regulačního ošetření 
celoevropských služeb, jako např. globální 
telekomunikační služby a nových služeb;

Or. en

Odůvodnění

Celoevropské telekomunikační služby, které jsou v současnosti hlavním příkladem globálních 
telekomunikačních služeb (GTS) nabízených nadnárodním společnostem se zastoupením v 
řadě evropských zemí, jsou jednou z oblastí, kde by Komise měla mít možnost zajistit 
harmonizovaný regulační přístup v rámci EU.
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Pozměňovací návrh 598
Reino Paasilinna

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) jednotné provádění regulačních přístupů, 
včetně regulačního ošetření 
celoevropských služeb, jako např. globální 
telekomunikační služby a nových služeb;

Or. en

Odůvodnění

Celoevropské telekomunikační služby, které jsou v současnosti hlavním příkladem globálních 
telekomunikačních služeb (GTS) nabízených nadnárodním společnostem se zastoupením v 
řadě evropských zemí, jsou jednou z oblastí, kde by Komise měla mít možnost zajistit 
harmonizovaný regulační přístup v rámci EU.

Pozměňovací návrh 599
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) jednotné provádění regulačních přístupů, 
včetně regulačního ošetření 
celoevropských služeb, jako např. globální 
telekomunikační služby a nových služeb;

Or. en

Odůvodnění

Komise měla mít možnost zajistit harmonizovaný regulační přístup v rámci EU v případě 
globálních telekomunikačních služeb (GTS) nabízených nadnárodním společnostem se 
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zastoupením v řadě evropských zemí.

Pozměňovací návrh 600
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) jednotné provádění regulačních přístupů, 
včetně regulačního ošetření 
celoevropských služeb, jako např. globální 
telekomunikační služby a nových služeb;

Or. en

Odůvodnění

Celoevropské telekomunikační služby, které jsou v současnosti hlavním příkladem globálních 
telekomunikačních služeb (GTS) nabízených nadnárodním společnostem se zastoupením v 
řadě evropských zemí, jsou jednou z oblastí, kde by Komise měla mít možnost zajistit 
harmonizovaný regulační přístup v rámci EU.

Pozměňovací návrh 601
Reino Paasilinna

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Úřad může z vlastního podnětu Komisi 
poradit, zda by mělo být přijato opatření 
podle odstavce 1.

vypouští se

Or. en
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Justification

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Pozměňovací návrh 602
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Úřad může z vlastního podnětu Komisi 
poradit, zda by mělo být přijato opatření 
podle odstavce 1.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Nový regulační rámec nemusí přidělovat Komisi EU žádné dodatečné pravomoci. K přijímání 
potřebných regulačních opatření týkajících se investic a přístupu do sítí je vhodnější 
vnitrostátní úroveň. Úřad, který předpokládá návrh Komise KOM(2007)0699, není potřebný.
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