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Pozměňovací návrh 603
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 22
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každá strana může předložit spor 
příslušným vnitrostátním regulačním 
orgánům. Vnitrostátní regulační orgány 
koordinují své úsilí dosáhnout vyřešení 
sporu v souladu s cíli stanovenými v 
článku 8.

2. Každá strana může předložit spor 
příslušným vnitrostátním regulačním 
orgánům. Vnitrostátní regulační orgány 
koordinují své úsilí v rámci BERT s cílem
dosáhnout vyřešení sporu v souladu s cíli 
stanovenými v článku 8. Veškeré 
povinnosti, které podnikům stanoví 
vnitrostátní regulační orgány v rámci 
řešení sporu, musí být v souladu 
s ustanoveními této směrnice 
a s ustanoveními zvláštních směrnic.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh stanoví úlohu BERT při řešení přeshraničních sporů.

Pozměňovací návrh 604
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 24 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 25 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24a. V článku 25 se vkládá odstavec, který 
zní:
„1a. Do ledna 2014 zhodnotí Komise, zda 
je třeba prodloužit trvání ustanovení o 
zvláštní regulaci ex-ante pro dané odvětví 
v této směrnici, článků 8 až 13a 
přístupové směrnice a článku 17 směrnice 
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o univerzální službě. Toto hodnocení se 
provede s ohledem na vývoj hospodářské 
soutěže v oblasti infrastruktury a služeb 
elektronických komunikací. Pokud se 
zvláštní regulace ex-ante pro dané odvětví 
ukáže nezbytná, omezí Komise regulaci na 
tyto trhy a ukončí ji v těch členských 
státech a na trzích na nižší než 
vnitrostátní úrovni, kde hospodářská 
soutěž v oblasti infrastruktury není ještě 
proveditelná. Komise předloží návrhy 
změn stávajícího regulačního rámce Radě 
a Evropskému parlamentu s cílem přijetí 
reformovaného regulačního rámce.“

Or. en

Odůvodnění

V lednu 2014 už bude nový regulační rámec platit několik let, a jeho účinky bude tedy možné 
podrobit analýze. Na základě této analýzy bude možné zhodnotit ukončení zvláštní regulace 
ex-ante pro dané odvětví, a tato regulace se pak bude moci omezit na ty členské státy a trhy 
na nižší než vnitrostátní úrovni, kde ještě není hospodářská soutěž v oblasti infrastruktury 
proveditelná. 

Pozměňovací návrh 605
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 24 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 25 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24a. V článku 25 se vkládá odstavec 1a, 
který zní:
„1a. Komise s ohledem na vývoj trhu a 
hospodářskou soutěž zhodnotí, zda je 
potřebné – a pokud ano, pak do jaké míry 
– prodloužit trvání ustanovení o zvláštní 
regulaci cen a přístupu pro dané odvětví 
v této směrnici a směrnici 2002/19/ES 
(přístupová směrnice) po lhůtě stanovené 
v článcích 29a této směrnice a v článku 
19a směrnice 2002/19/ES, nebo je změnit. 
Pokud Komise zjistí, že je to potřebné, 
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předloží příslušné návrhy Evropskému 
parlamentu a Radě.“

Or. de

Odůvodnění

Regulace byla od počátku vnímána jako přechodné řešení. S rozvojem hospodářské soutěže 
na trzích by měla být postupně odstraňována. Navzdory pokračujícímu dynamickému rozvoji 
hospodářské soutěže jsou však regulační zásahy stále větší. Za tímto účelem by proto měla být 
přijata klauzule o povinném přechodu.

Pozměňovací návrh 606
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 24 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 25 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24a. V článku 25 se vkládá odstavec, který 
zní:
„1a. Komise zhodnotí, zda na základě 
vývoje na trhu a s ohledem na 
hospodářskou soutěž je potřebné 
prodlužovat platnost ustanovení, 
týkajícího se zvláštní regulace ex-ante pro 
dané odvětví této směrnice a přístupové 
směrnice, i po lhůtě stanovené v článku 
2aa, nebo je změnit. Pokud Komise zjistí, 
že je to potřebné, předloží příslušné 
návrhy Evropskému parlamentu a Radě.“

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise stejně jako Evropský parlament opakovaně potvrdily přechodnou povahu 
zvláštní regulace cen a přístupu pro dané odvětví. Tento pozměňovací návrh je vytvořen po 
vzoru nedávno přijatého nařízení o mezinárodním roamingu. Platnost ustanovení týkajících 
se regulace ex-ante skončí v dané lhůtě, pokud Komise nenavrhne Parlamentu a Radě 
prodloužení regulace ve zvláštním odvětví na základě zprávy zveřejněné před datem 
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přezkumu.

Pozměňovací návrh 607
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 24 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Článek 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24a. Článek 25 se nahrazuje tímto:
„Komise [...] přezkoumá uplatňování této 
směrnice a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději do pěti let 
ode dne jejího vstupu v platnost. Komise 
ve své zprávě uvede své odůvodnění, 
pokud jde o přetrvávající potřebnost 
regulace nebo možnost jejího zrušení, s 
ohledem na vývoj trhu a na hospodářskou 
soutěž. Pro tento účel může Komise 
vyžadovat od členských států a 
vnitrostátních regulačních orgánů 
informace, které musí být poskytnuty bez 
zbytečného odkladu.“

Or. en

Odůvodnění

Regulace byla od počátku vnímána jako přechodné řešení a s rozvojem hospodářské soutěže 
na trzích by měla být postupně odstraňována. Je proto třeba přijmout klauzuli o přechodu, 
díky níž bude moci být dosaženo politického cíle postupné deregulace. Bude-li to považovat za 
nezbytné, navrhne Komise na základě zprávy, kterou zveřejní před datem přezkumu, 
Parlamentu a Radě prodloužení zvláštní regulace pro dané odvětví.

Pozměňovací návrh 608
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 25 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Článek 29 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25a. Vkládá se článek 29a, který zní:
„Článek 29a

Platnost zvláštních regulačních opatření 
pro dané odvětví založených na této 
směrnici skončí do 31. prosince 2016.“

Or. de

Odůvodnění

Hlavním cílem telekomunikačního právního rámce bylo uvést toto odvětví do souladu se 
zákonem o hospodářské soutěži. To je možné jen tak, že bude zahrnut do vlastního právního 
rámce. Na základě svého práva na iniciativu však Komise může navrhnout prodloužení, 
dojde-li v roce 2016 na základě vývoje na trhu k závěru, že by bylo předčasné začít uplatňovat 
v odvětví zákon o hospodářské soutěži.

Pozměňovací návrh 609
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 25 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Článek 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25a. Vkládá se článek 29a, který zní:
„Článek 29a

Skončení platnosti
Platnost článků 14 až 16 končí 1. ledna 
2014.“

Or. de

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby přechod z ex ante regulace k uplatňování obecného zákona o 
hospodářské soutěži v odvětví telekomunikací byl po pěti letech přezkoumán.
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Pozměňovací návrh 610
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 25 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Článek 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25a. Vkládá se článek 29, který zní:
„Článek 29a

Platnost článků 14 až 16 končí 31. 
prosince 2014.“

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise stejně jako Evropský parlament opakovaně potvrdily přechodnou povahu 
zvláštní regulace cen a přístupu pro dané odvětví. Tento pozměňovací návrh je vytvořen po 
vzoru nedávno přijatého nařízení o mezinárodním roamingu. Platnost ustanovení týkajících 
se regulace ex-ante skončí v dané lhůtě, pokud Komise nenavrhne Parlamentu a Radě 
prodloužení regulace ve zvláštním odvětví na základě zprávy zveřejněné před datem 
přezkumu.

Pozměňovací návrh 611
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 26
Směrnice 2002/21/ES
Přílohy I a II

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26) Přílohy I a II se zrušují. 26) Příloha I se zrušuje/ruší/ a příloha 
II se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

Kritéria, která mají používat 
vnitrostátní regulační orgány při 
hodnocení společného dominantního 
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postavení v souladu s čl. 14 odst. 2 
druhým pododstavcem

Ve smyslu článku 14 je možno 
považovat dva nebo více podniků za 
podniky ve společném dominantním 
postavení, jestliže i při neexistenci 
strukturálních nebo jiných vazeb mezi 
nimi působí na trhu, který se vyznačuje 
nedostatkem účinné hospodářské 
soutěže a kde není jediný podnik 
s významnou tržní silou. Aniž je 
dotčena judikatura Soudního dvora, 
týkající se společného dominantního 
postavení, může jít o případ, kdy je trh 
koncentrovaný a vykazuje řadu 
příslušných charakteristik, přičemž 
následující charakteristiky mohou být 
v rámci telekomunikací 
nejvýznamnější:

- [...]

- nízká pružnost poptávky

- [...]

- podobné podíly na trhu

- [...]

- velké právní či hospodářské překážky 
pro vstup na trh
- kolektivní odmítání dodávek
- nedostatek protiváhy kupní síly
- nedostatek potenciální hospodářské 
soutěže
- [...]
Výše uvedený seznam je orientační a není 
vyčerpávající a kritéria v něm nejsou 
kumulativní. Účelem seznamu je spíše 
uvést příklady argumentů, které by mohly 
být využity k podpoře tvrzení týkajících se 
existence společného dominantního 
postavení.“

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 612
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 26
Směrnice 2002/21/ES
Přílohy I a II

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26) Přílohy I a II se zrušují. 26) Příloha I se zrušuje a příloha II se 
nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

Kritéria, která mají používat 
vnitrostátní regulační orgány při 
hodnocení společného dominantního 
postavení v souladu s čl. 14 odst. 2 
druhým pododstavcem

Ve smyslu článku 14 je možno 
považovat dva nebo více podniků za 
podniky ve společném dominantním 
postavení, jestliže i při neexistenci 
strukturálních nebo jiných vazeb mezi 
nimi působí na trhu, který se vyznačuje 
nedostatkem účinné hospodářské 
soutěže a kde není jediný podnik 
s významnou tržní silou. Aniž je 
dotčena judikatura Soudního dvora, 
týkající se společného dominantního 
postavení, může jít o případ, kdy je trh 
koncentrovaný a vykazuje řadu 
příslušných charakteristik, přičemž 
následující charakteristiky mohou být 
v rámci telekomunikací 
nejvýznamnější:

- [...]

- nízká pružnost poptávky
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- [...]

- podobné podíly na trhu

- [...]

- velké právní či hospodářské překážky 
pro vstup na trh
- kolektivní odmítání dodávek
- nedostatek protiváhy kupní síly
- nedostatek potenciální hospodářské 
soutěže
- [...]
Výše uvedený seznam je orientační a není 
vyčerpávající a kritéria v něm nejsou 
kumulativní. Účelem seznamu je spíše 
uvést příklady argumentů, které by mohly 
být využity k podpoře tvrzení týkajících se 
existence společného dominantního 
postavení.“

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 613
Patrizia Toia

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 26
Směrnice 2002/21/ES
Přílohy I a II

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26) Přílohy I a II se zrušují. 26) Příloha I se zrušuje a příloha II se 
nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

Kritéria, která mají používat 
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vnitrostátní regulační orgány při 
hodnocení společného dominantního 
postavení v souladu s čl. 14 odst. 2 
druhým pododstavcem

Ve smyslu článku 14 je možno 
považovat dva nebo více podniků za 
podniky ve společném dominantním 
postavení, jestliže i při neexistenci 
strukturálních nebo jiných vazeb mezi 
nimi působí na trhu, který se vyznačuje 
nedostatkem účinné hospodářské 
soutěže a kde není jediný podnik 
s významnou tržní silou. Aniž je 
dotčena judikatura Soudního dvora, 
týkající se společného dominantního 
postavení, může jít o případ, kdy je trh 
koncentrovaný a vykazuje řadu 
příslušných charakteristik, přičemž 
následující charakteristiky mohou být 
v rámci telekomunikací 
nejvýznamnější:

- [...]

- nízká pružnost poptávky

- [...]

- podobné podíly na trhu

- [...]

- velké právní či hospodářské překážky 
pro vstup na trh
- kolektivní odmítání dodávek
- nedostatek protiváhy kupní síly
- nedostatek potenciální hospodářské 
soutěže
- [...]
Výše uvedený seznam je orientační a není 
vyčerpávající a kritéria v něm nejsou 
kumulativní. Účelem seznamu je spíše 
uvést příklady argumentů, které by mohly 
být využity k podpoře tvrzení týkajících se 
existence společného dominantního 
postavení.“

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 614
Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 26
Směrnice 2002/21/ES
Přílohy I a II

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26) Přílohy I a II se zrušují. 26) Příloha I se zrušuje a příloha II se 
nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

Kritéria, která mají používat 
vnitrostátní regulační orgány při 
hodnocení společného dominantního 
postavení v souladu s čl. 14 odst. 2 
druhým pododstavcem.

Ve smyslu článku 14 je možno 
považovat dva nebo více podniků za 
podniky ve společném dominantním 
postavení, jestliže i při neexistenci 
strukturálních nebo jiných vazeb mezi 
nimi působí na trhu, který se vyznačuje 
nedostatkem účinné hospodářské 
soutěže a kde není jediný podnik 
s významnou tržní silou. Aniž je 
dotčena judikatura Soudního dvora, 
týkající se společného dominantního 
postavení, může jít o případ, kdy je trh 
koncentrovaný a vykazuje řadu 
příslušných charakteristik, přičemž 
následující charakteristiky mohou být 
v rámci telekomunikací 
nejvýznamnější:

- [...]

- nízká pružnost poptávky
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- [...]

- podobné podíly na trhu

- [...]

- velké právní či hospodářské překážky 
pro vstup na trh
- kolektivní odmítání dodávek
- nedostatek protiváhy kupní síly
- nedostatek potenciální hospodářské 
soutěže
- [...]
Výše uvedený seznam je orientační a není 
vyčerpávající a kritéria v něm nejsou 
kumulativní. Účelem seznamu je spíše 
uvést příklady argumentů, které by mohly 
být využity k podpoře tvrzení týkajících se 
existence společného dominantního 
postavení.“

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 615
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„a) „přístupem“ se rozumí zpřístupnění 
zařízení a/nebo služeb jinému podniku na 
základě stanovených podmínek, výlučně 
nebo nevýlučně, za účelem poskytování 
služeb elektronických komunikací, služeb 
informační společnosti nebo služeb 

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

v souladu s článkem 4 směrnice 
2002/20/ES (autorizační směrnice). 
Vztahuje se mimo jiné na: přístup k 
síťovým prvkům a přiřazeným zařízením, 
což může zahrnovat připojení zařízení 
pevnými nebo jinými než pevnými 
prostředky (zejména to zahrnuje přístup k 
účastnickému vedení a k zařízením a 
službám nezbytným k poskytování služeb 
prostřednictvím účastnického vedení); 
přístup k fyzické infrastruktuře včetně 
budov, kabelovodů a stožárů; přístup k 
příslušným softwarovým systémům včetně 
systémů podpory provozu; přístup k 
převodu čísel nebo k systémům 
nabízejícím funkci na stejné úrovni; přístup 
k pevným a mobilním sítím, zejména pro 
roaming; přístup k systémům podmíněného 
přístupu pro digitální televizní služby; 
přístup ke službám virtuálních sítí;“

Or. es

Odůvodnění

Poskytovatelé vysílacích služeb a služeb informační společnosti mají status konečných 
uživatelů podle článku 2 rámcové směrnice: zde uvažovaná směrnice proto neplatí. 

V důsledku sbližování však poskytovatelé sítí a služeb elektronické komunikace mohou 
požadovat přístup nejen za účelem poskytování služeb elektronické komunikace svým 
zákazníkům, ale i z důvodu nabídky služeb obsahu vysílání. Odkaz na článek 4 proto slouží 
k vyjasnění definice.

Pozměňovací návrh 616
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„přístupem“ se rozumí zpřístupnění 
zařízení a/nebo služeb jinému podniku na 
základě stanovených podmínek, výlučně 
nebo nevýlučně, za účelem poskytování 

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

služeb elektronických komunikací, služeb 
informační společnosti nebo služeb obsahu 
vysílání. Vztahuje se mimo jiné na: přístup 
k síťovým prvkům (včetně přenosu 
vlnových délek do doby, než budou 
k dispozici kapacity optických vláken) a 
přiřazeným zařízením, což může zahrnovat 
připojení zařízení pevnými nebo jinými než 
pevnými prostředky (zejména to zahrnuje 
přístup k účastnickému vedení a k 
zařízením a službám nezbytným k 
poskytování služeb prostřednictvím 
účastnického vedení); přístup k fyzické 
infrastruktuře včetně budov, kabelovodů a 
stožárů; přístup k příslušným softwarovým 
systémům včetně systémů podpory 
provozu; přístup k převodu čísel nebo k 
systémům nabízejícím funkci na stejné 
úrovni; přístup k pevným a mobilním sítím, 
zejména pro roaming; přístup k systémům 
podmíněného přístupu pro digitální 
televizní služby; přístup ke službám 
virtuálních sítí;

Or. de

Odůvodnění

Je třeba zavést povinnost přístupu, i když to samo o sobě nestačí, jež umožní jednotlivým 
konkurenčním subjektům nabízet zejména širokopásmové připojení a odvozené služby 
prostřednictvím vlastní infrastruktury. Pokud se týká variant přístupu, je třeba brát ohled na 
případy, kde nemůže být poskytnuta žádná volná kapacita optického vlákna. V takových 
případech by mohl být vhodným způsobem propojení kabelových rozvodů k sítím 
konkurenčních subjektů přenos vlnových délek (barvy).

Pozměňovací návrh 617
Gabriele Albertini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „přístupem“ se rozumí zpřístupnění 
zařízení a/nebo služeb jinému podniku na 

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 618
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Služby poskytování informačních služeb o účastnických číslech jsou nezbytné pro postižené a 
starší uživatele stejně jako pro všechny uživatele. Fakturační služby a služby výběru a přístup 
k databázi účastníků jsou nezbytná zařízení, která musí telekomunikační operátor kontrolující 
přístup ke konečnému uživateli poskytnout poskytovatelům informačních služeb o 
účastnických číslech, a umožnit jim tak poskytování konkurenčních informačních služeb o 
účastnických číslech v souladu se směrnicí o hospodářské soutěži (článek 5). Přístup k 
databázi účastníků se konkrétně řeší v čl. 25 odst. 2 směrnice o univerzální službě.
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Pozměňovací návrh 619
Stefano Zappalà

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 620
Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 621
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V článku 2 se písmeno e) nahrazuje 
tímto:
„e) „účastnickým vedením“ se rozumí 
fyzické spojení koncového bodu sítě [...] s 
hlavním rozvaděčem nebo obdobným 
zařízením v síti elektronické komunikace, 
kde je spojení technicky dostupné.“

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh modernizuje definici účastnického vedení v přístupové směrnici v zájmu 
zajištění technologické neutrality a uvádí ji do souladu s novou definicí relevantních trhů 
Komise. Do doby, než bude tento pozměňovací návrh schválen, se budou již mnohá vedení 
zčásti nebo zcela skládat z vláken, a proto je zapotřebí zachovat technologickou neutralitu, 
aby se zajistilo, že rámec bude v budoucnu vyhovující.

Pozměňovací návrh 622
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

1a. V článku 2 se písmeno e) nahrazuje 
tímto:
„e) „účastnickým vedením“ se rozumí 
fyzické spojení koncového bodu sítě [...] s 
hlavním rozvaděčem nebo obdobným 
zařízením v síti elektronické komunikace, 
kde je spojení technicky dostupné.“

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh modernizuje definici účastnického vedení v přístupové směrnici v zájmu 
zajištění technologické neutrality a uvádí ji do souladu s novou definicí relevantních trhů 
Komise. Do doby, než bude tento pozměňovací návrh schválen, se budou již mnohá vedení 
zčásti nebo zcela skládat z vláken, a proto je zapotřebí zachovat technologickou neutralitu, 
aby se zajistilo, že rámec bude v budoucnu vyhovující.

Pozměňovací návrh 623
Reino Paasilinna

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V článku 2 se písmeno e) nahrazuje 
tímto:
„e) „účastnickým vedením“ se rozumí 
fyzické spojení koncového bodu sítě [...] s 
hlavním rozvaděčem nebo obdobným 
zařízením v síti elektronické komunikace, 
kde je spojení technicky dostupné.“

Or. en

Odůvodnění

Definice účastnického vedení v přístupové směrnici by měla být aktualizovaná v zájmu 
zajištění technologické neutrality a uvedena do souladu s novou definicí relevantních trhů 
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Komise. Do doby, než bude tento pozměňovací návrh schválen, se budou již mnohá vedení 
zčásti nebo zcela skládat z vláken, a proto je zapotřebí zachovat technologickou neutralitu, 
aby se zajistilo, že rámec bude v budoucnu vyhovující.

Pozměňovací návrh 624
Mary Honeyball

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V článku 2 se písmeno e) nahrazuje 
tímto:
„e) „účastnickým vedením“ se rozumí 
fyzické spojení koncového bodu sítě [...] s 
hlavním rozvaděčem nebo obdobným 
zařízením v síti elektronické komunikace, 
kde je spojení technicky dostupné.“

Or. en

Odůvodnění

Písmeno e) v původní směrnici je třeba aktualizovat s ohledem na skutečnost, že účastnické 
vedení zajišťuje přístup k sítím elektronické komunikace, a nikoli jen přístup k veřejné 
telefonní síti. Tím je rovněž zajištěna technologická neutralita.

Pozměňovací návrh 625
Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V článku 2 se písmeno e) nahrazuje 
tímto:
„e) „účastnickým vedením“ se rozumí 
fyzické spojení koncového bodu sítě [...] s 
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hlavním rozvaděčem nebo obdobným 
zařízením v síti elektronické komunikace, 
kde je spojení technicky dostupné.“

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh modernizuje definici účastnického vedení v přístupové směrnici v zájmu 
zajištění technologické neutrality a uvádí ji do souladu s novou definicí relevantních trhů 
Komise. Do doby, než bude tento pozměňovací návrh schválen, se budou již mnohá vedení 
zčásti nebo zcela skládat z vláken, a proto je zapotřebí zachovat technologickou neutralitu, 
aby se zajistilo, že rámec bude v budoucnu vyhovující.

Pozměňovací návrh 626
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2 
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1. Operátoři veřejných komunikačních sítí 
mají právo, a jsou-li požádáni jiným 
podnikem, který je k tomu oprávněn v 
souladu s článkem 4 směrnice 2002/20/ES 
(autorizační směrnice), i povinnost sjednat 
vzájemné propojení za účelem poskytování 
veřejně přístupných služeb elektronických 
komunikací, aby bylo zajištěno 
poskytování a interoperabilita služeb v 
celém Společenství. Operátoři nabídnou 
přístup a propojení jiným podnikům za 
smluvních podmínek slučitelných s 
povinnostmi uloženými vnitrostátním 
regulačním orgánem podle článků 5, 6, 7 a 
8.“

„1. Operátoři veřejných komunikačních sítí 
mají právo, a jsou-li požádáni jiným 
podnikem, který je k tomu oprávněn v 
souladu s článkem 4 směrnice 2002/20/ES 
(autorizační směrnice), i povinnost sjednat 
vzájemné propojení za účelem poskytování 
veřejně přístupných služeb elektronických 
komunikací nebo poskytování služeb 
obsahu vysílání nebo služeb informační 
společnosti, aby bylo zajištěno poskytování 
a interoperabilita služeb v celém 
Společenství. Operátoři nabídnou přístup a 
propojení jiným podnikům za smluvních 
podmínek slučitelných s povinnostmi 
uloženými vnitrostátním regulačním 
orgánem podle článků 5, 6, 7 a 8.“

Or. es

Odůvodnění

Z důvodu souladu s navrhovanou definicí přístupu.
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Pozměňovací návrh 627
Dominique Vlasto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2 
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Operátoři veřejných komunikačních sítí 
mají právo, a jsou-li požádáni jiným 
podnikem, který je k tomu oprávněn v 
souladu s článkem 4 směrnice 2002/20/ES 
(autorizační směrnice), i povinnost sjednat 
vzájemné propojení za účelem poskytování 
veřejně přístupných služeb elektronických 
komunikací, aby bylo zajištěno 
poskytování a interoperabilita služeb v 
celém Společenství. Operátoři nabídnou 
přístup a propojení jiným podnikům za 
smluvních podmínek slučitelných s 
povinnostmi uloženými vnitrostátním 
regulačním orgánem podle článků 5, 6, 7 a 
8.

1. Operátoři veřejných komunikačních sítí 
mají právo, a jsou-li požádáni jiným 
podnikem, který je k tomu oprávněn v 
souladu s článkem 4 směrnice 2002/20/ES 
(autorizační směrnice), i povinnost sjednat 
vzájemné propojení za účelem poskytování 
veřejně přístupných služeb elektronických
komunikací, aby bylo zajištěno 
poskytování a interoperabilita služeb v 
celém Společenství. Operátoři nabídnou 
přístup a propojení jiným podnikům za 
smluvních podmínek slučitelných s 
povinnostmi uloženými vnitrostátním 
regulačním orgánem podle článků 5, 6, 7 a 
8. Podmínky vzájemného propojení by 
neměly vytvářet zbytečné překážky 
interoperabilitě.

Or. en

Odůvodnění

Vzájemné propojení je právo, které by nemělo být omezováno zbytečnými podmínkami. Bez 
přímé vazby na požadovanou službu by se systémy sítí infrastruktur staly zbytečně složitými a 
vytvářely by překážky vzájemného propojení (vyšší náklady atd.).

Pozměňovací návrh 628
Gianni De Michelis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 – písm. -a 
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–a) Odst. 1 pododstavec 1 se nahrazuje 
tímto:
„1. Při uskutečňování cílů stanovených v 
článku 8 směrnice 2002/21/ES (rámcová 
směrnice) vnitrostátní regulační orgány 
podporují a v případě potřeby zajišťují v 
souladu s ustanoveními této směrnice 
odpovídající přístup a propojení, stejně 
jako interoperabilitu služeb, a plní své 
úkoly způsobem, který podporuje 
účinnost, udržitelnou hospodářskou 
soutěž mezi platformami, investice a 
inovace a koncovým uživatelům přináší co 
nejvyšší výhody.“

Or. en

Odůvodnění

Výslovná zmínka o investicích do infrastruktury a inovací je nezbytná, aby vnitrostátní 
regulační orgány zahrnuly tyto dvě klíčové oblasti do uplatňování přístupových opatření. 
Investice do infrastruktury a inovací mají klíčový význam pro moderní evropskou 
infrastrukturu telekomunikací.

Pozměňovací návrh 629
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 – písm. -a (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–a) Odst. 1 písm. a) se nahrazuje tímto:
„a) v míře, která je nezbytná k 
zabezpečení spojení konec–konec, 
povinnosti podnikům, které kontrolují 
přístup ke koncovým uživatelům, v 
odůvodněných případech rovněž 
povinnost propojovat jejich sítě nebo 
učinit jejich služby interoperabilní, kde 
tomu tak ještě není;“
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Or. es

Odůvodnění

Z důvodu souladu s navrhovanou definicí přístupu.

Pozměňovací návrh 630
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 – písm. -a (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–a) Odst. 1 pododstavec 2 písm. a) se 
nahrazuje tímto:

„a) v míře, která je nezbytná k 
zabezpečení spojení konec–konec a 
přístupu ke službám, povinnosti 
podnikům, které kontrolují přístup ke 
koncovým uživatelům, v odůvodněných 
případech rovněž povinnost propojovat 
jejich sítě za spravedlivých a 
přiměřených podmínek, kde tomu tak 
ještě není;“

Or. en

Odůvodnění

Definice „vzájemného propojení“ zahrnuje i umožnění uživateli jedné ze sítí přístupu ke 
službám poskytovaným jiným uživatelem. Možnost vnitrostátních regulačních orgánů toto 
umožnění zajistit nebo stanovit spravedlivé a přiměřené podmínky tohoto vzájemného 
propojení není v textu směrnice patrná. Otázka zajištění dostupnosti přístupu ke službám se 
může stávat stále významnější v prostředí, kde sice existuje jistá míra hospodářské soutěže (to 
znamená, že zde není dominance), avšak dynamika tohoto trhu je nedostačující z hlediska 
zajištění potřeb spotřebitele.
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Pozměňovací návrh 631
Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 – písm. -a (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–a) Odst. 1 pododstavec 2 písm. a) se 
nahrazuje tímto:

„a) v míře, která je nezbytná k 
zabezpečení spojení konec–konec a 
přístupu ke službám, povinnosti 
podnikům, které kontrolují přístup ke 
koncovým uživatelům, v odůvodněných 
případech rovněž povinnost propojovat 
jejich sítě za spravedlivých a 
přiměřených podmínek, kde tomu tak 
ještě není;“

Or. en

Odůvodnění

Definice „vzájemného propojení“ zahrnuje i umožnění uživateli jedné ze sítí přístupu ke 
službám poskytovaným jiným uživatelem. Možnost vnitrostátních regulačních orgánů toto 
umožnění zajistit nebo stanovit spravedlivé a přiměřené podmínky tohoto vzájemného 
propojení není v textu směrnice patrná.

Pozměňovací návrh 632
Stefano Zappalà

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 – písm. -a (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–a) Odst. 1 pododstavec 2 písm. a) se 
nahrazuje tímto:
„a) v míře, která je nezbytná k 
zabezpečení spojení konec–konec nebo 
přístupu ke službám za spravedlivých a 
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přiměřených podmínek, povinnosti 
podnikům, které kontrolují přístup ke 
koncovým uživatelům, v odůvodněných 
případech rovněž povinnost propojovat 
jejich sítě nebo tak činit za objektivních, 
průhledných, nákladově efektivních a 
nediskriminačních podmínek, kde tomu 
tak ještě není;“

Or. en

Justification

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

Pozměňovací návrh 633
Gabriele Albertini

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 – písm. -a (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–a) Odst. 1 pododstavec 2 písm. a) se 
nahrazuje tímto:
„a) v míře, která je nezbytná k 
zabezpečení spojení konec–konec nebo 
přístupu ke službám za spravedlivých a 
přiměřených podmínek, povinnosti 
podnikům, které kontrolují přístup ke 
koncovým uživatelům, v odůvodněných 
případech rovněž povinnost propojovat 
jejich sítě nebo tak činit za objektivních, 
průhledných, nákladově efektivních a 
nediskriminačních podmínek, kde tomu 
tak ještě není;“
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Or. en

Justification

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

Pozměňovací návrh 634
Fiona Hall

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 – písm. -a (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–a) Odst. 1 pododstavec 2 písm. a) se 
nahrazuje tímto:
„a) v míře, která je nezbytná k 
zabezpečení spojení konec–konec nebo 
přístupu ke službám za spravedlivých a 
přiměřených podmínek, povinnosti 
podnikům, které kontrolují přístup ke 
koncovým uživatelům, v odůvodněných 
případech rovněž povinnost propojovat 
jejich sítě nebo tak činit za objektivních, 
průhledných, nákladově efektivních a 
nediskriminačních podmínek, kde tomu 
tak ještě není;“

Or. en

Justification

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

Pozměňovací návrh 635
Catherine Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 – písm. -a (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–a) Odst. 1 pododstavec 2 písm. a) se 
nahrazuje tímto:
„a) v míře, která je nezbytná k 
zabezpečení spojení konec–konec nebo 
přístupu ke službám třetí strany za 
spravedlivých a přiměřených podmínek, 
povinnosti podnikům, které kontrolují 
přístup ke koncovým uživatelům, v 
odůvodněných případech rovněž 
povinnost propojovat jejich sítě nebo tak 
činit nediskriminačně, kde tomu tak ještě 
není;“

Or. en

Odůvodnění

Koncoví uživatelé by měli mít přístup ke službám třetí strany jako např. k poskytování 
informačních služeb o účastnických číslech, které jsou nezbytné pro postižené a starší 
uživatele stejně jako pro všechny uživatele. Operátoři poskytující přístup v současnosti účtují 
vyšší poplatky za spojení související s poskytováním informačních služeb, aniž by byl důvod 
k účtování jiných poplatků, než jsou účtovány za podobné produkty vzájemného propojení, jež 
spočívají ve zprostředkování přenosu k bodu vzájemného propojení nebo z něj. Tyto problémy 
je třeba řešit s cílem umožnit využívat výhod z hospodářské soutěže v k poskytování 
informačních služeb o účastnických číslech.
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Pozměňovací návrh 636
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 – písm. -a a (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–aa) V odst. 1 pododstavec 2 se vkládá 
písmeno, které zní:
„ba) zajistit účinné využívání rádiového 
spektra.“

Or. en

Odůvodnění

Riziko „škodlivé interference“ je“vážným rizikem“.

Navrhovaný mechanismus k přezkoumání stávajících práv není realistický, jak je to 
odůvodněno v pozměňovacích návrzích k článku 9a rámcové směrnice.

Pozměňovací návrh 637
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 – písm. a
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2. Povinnosti a podmínky uložené v 
souladu s odstavcem 1 musí být objektivní, 
průhledné, přiměřené a nediskriminační a 
uplatňují se v souladu s postupy podle 
článků 6 a 7 směrnice 2002/21/ES 
(rámcová směrnice).“

„2. Povinnosti a podmínky uložené v 
souladu s odstavcem 1 musí být objektivní, 
průhledné, přiměřené a nediskriminační a 
uplatňují se v souladu s postupy podle 
článků 6 a 7 směrnice 2002/21/ES 
(rámcová směrnice). Při posouzení 
přiměřenosti potřebných opatření 
zohlední vnitrostátní regulační orgány 
členského státu rozdílnou situaci 
hospodářské soutěže v různých částech 
tohoto členského státu. Pokud v dané 
zeměpisné oblasti probíhá hospodářská 
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soutěž, vnitrostátní regulační orgány 
mohou zrušit zbytečné povinnosti s cílem 
umožnit přizpůsobení deregulace 
potřebám trhu. V tomto ohledu musí 
vnitrostátní regulační orgány brát 
v úvahu potřebu zachování hospodářské 
soutěže.“

Or. es

Odůvodnění

Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je, aby byla velkoobchodní úroveň regulována 
s ohledem na stav hospodářské soutěže v různých zeměpisných oblastech EU, a aby se tak 
odstranila zbytečná forma regulace.

Pozměňovací návrh 638
Gianni De Michelis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 – písm. a
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Povinnosti a podmínky uložené v 
souladu s odstavcem 1 musí být objektivní, 
průhledné, přiměřené a nediskriminační a 
uplatňují se v souladu s postupy podle 
článků 6 a 7 směrnice 2002/21/ES 
(rámcová směrnice).

2. Povinnosti a podmínky uložené v 
souladu s odstavcem 1 musí být objektivní, 
průhledné, přiměřené a nediskriminační a 
uplatňují se v souladu s postupy podle 
článků 6 a 7 směrnice 2002/21/ES 
(rámcová směrnice). Při posuzování 
přiměřenosti ukládaných opatření 
zohlední vnitrostátní regulační orgány 
členského státu rozdílnou situaci 
hospodářské soutěže v různých částech 
tohoto členského státu. 

Or. en

Odůvodnění

Výslovné zahrnutí investic do infrastruktury a inovací je nezbytné, aby vnitrostátní regulační 
orgány zahrnuly tyto dvě klíčové oblasti do uplatňování přístupových opatření. Investice do 
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infrastruktury a inovací mají klíčový význam pro moderní evropskou infrastrukturu 
telekomunikací.

Pozměňovací návrh 639
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Povinnosti a podmínky uložené v 
souladu s odstavcem 1 musí být objektivní, 
průhledné, přiměřené a nediskriminační a 
uplatňují se v souladu s postupy podle 
článků 6 a 7 směrnice 2002/21/ES 
(rámcová směrnice).

2. Povinnosti a podmínky uložené v 
souladu s odstavcem 1 musí být objektivní, 
průhledné, přiměřené a nediskriminační,
musí zohledňovat rozdílný vývoj 
hospodářské soutěže v jednotlivých 
zeměpisných regionech členských států a 
uplatňují se v souladu s postupy podle 
článků 6 a 7 směrnice 2002/21/ES 
(rámcová směrnice).

Or. de

Odůvodnění

Hospodářská soutěž se ve členských státech rozvíjí odlišně. Silná hospodářská soutěž se 
rozvíjí především v městských regionech. Vnitrostátní regulační orgány by měly tuto 
skutečnost patřičně zohlednit.

Pozměňovací návrh 640
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 – písm. a a (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Vkládá se odstavec, který zní:
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„2a. Při posuzování přiměřenosti 
ukládaných opatření na základě vývoje 
hospodářské soutěže v oblasti 
infrastruktury zohlední vnitrostátní 
regulační orgány členského státu 
rozdílnou situaci hospodářské soutěže v 
různých částech tohoto členského 
státu. Vnitrostátní regulační orgány by 
měly odstranit zbytečné povinnosti a 
zajistit tak, že přechod od zvláštní 
regulace ex-ante pro toto odvětví k zákonu 
o hospodářské soutěži nebude narušen ani 
zpožděn v těch zeměpisných oblastech, 
kde již hospodářská soutěž v oblasti 
infrastruktury existuje nebo téměř 
existuje.“

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný dodatek k čl. 5 odst. 2 přístupové směrnice se zaměřuje na přechodový režim 
platný pro různé zeměpisné oblasti členských států, kterým se nahrazuje zvláštní regulace ex-
ante pro toto odvětví hospodářskou soutěží v oblasti infrastruktury.

Pozměňovací návrh 641
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 – písm. a a (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Doplňuje se odstavec, který zní:
„2a. Při posuzování přiměřenosti 
ukládaných opatření zohlední vnitrostátní 
regulační orgány členského státu 
rozdílnou situaci hospodářské soutěže v 
různých částech tohoto členského státu.
Pokud se některá zeměpisná oblast stane 
konkurenceschopnou, vnitrostátní 
regulační orgány zruší zbytečné 
povinnosti s cílem umožnit přizpůsobení 
deregulace potřebám trhu. V tomto 
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ohledu musí vnitrostátní regulační orgány 
brát v úvahu potřebu zachování 
hospodářské soutěže.“

Or. en

Odůvodnění

Regulace ex-ante se musí v zásadě omezovat jen na hospodářský úzký profil. Proto pokud se 
v některých regionech rozvine hospodářská soutěž, musí být odstraněna i regulace.

Pozměňovací návrh 642
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 – písm. b
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 5 – odst. 3 a 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Odstavce 3 a 4 se zrušují. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Definice „vzájemného propojení“ zahrnuje i umožnění uživateli jedné ze sítí přístupu ke 
službám poskytovaným jiným uživatelem. Možnost vnitrostátních regulačních orgánů toto 
umožnění zajistit nebo stanovit spravedlivé a přiměřené podmínky tohoto vzájemného 
propojení není v textu směrnice patrná a byla by dále oslabena zrušením těchto ustanovení. 
Otázka zajištění dostupnosti přístupu ke službám se může stávat stále významnější v prostředí, 
kde sice existuje jistá míra hospodářské soutěže (to znamená, že zde není dominance), avšak 
dynamika tohoto trhu je nedostačující z hlediska zajištění potřeb spotřebitele.

Pozměňovací návrh 643
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 6 – písm. b – bod ii
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) Ve druhém pododstavci se doplňuje 
nová druhá věta, která zní:

vypouští se

„Komise v nejvyšší míře zohlední 
stanovisko úřadu, předložené v souladu s 
čl. 4 odst. 3 písm. m) nařízení […/ES].“

Or. es

Pozměňovací návrh 644
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 6 a (nový)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Vnitrostátní regulační orgány mohou 
v souladu s ustanoveními článku 8 uložit v 
souvislosti s propojením a/nebo přístupem 
povinnosti týkající se průhlednosti, 
vyžadující, aby operátoři zveřejnili určité 
informace, jako jsou účetní informace, 
technické specifikace, charakteristiky sítě, 
omezení přístupu ke službám a aplikacím, 
politiky řízení přenosu, smluvní podmínky 
pro její zajišťování a využívání a ceny.“

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány musejí mít jednoznačnou pravomoc ukládat povinnosti 
průhlednosti v oblasti politik řízení přenosu, týkajících se omezení přístupu konečného 
uživatele a politik řízení přenosu.
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Pozměňovací návrh 645
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 6 b (nový)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. V článku 9 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
„4. Pokud se zjistí, že má operátor 
významnou tržní sílu na relevantním trhu 
podle článku [15 rámcové směrnice] 
související s pevným přístupem na pevném 
místě, zajistí vnitrostátní regulační orgány 
bez ohledu na odstavec 3 zveřejnění 
referenční nabídky, která obsahuje 
alespoň prvky stanovené v příloze II.“

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh aktualizuje popis přístupu, vyplývající z dominance v oblasti účastnického 
vedení, v přístupové směrnici v zájmu zajištění technologické neutrality a uvádí ji do souladu 
s novou definicí relevantních trhů Komise. Do doby, než budou tyto pozměňovací návrhy 
schváleny, se budou již mnohá vedení zčásti nebo zcela skládat z vláken, a proto je zapotřebí 
zachovat technologickou neutralitu, aby se zajistilo, že rámec bude v budoucnu vyhovující.

Pozměňovací návrh 646
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 6 b (nový)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. V článku 9 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
„4. Pokud se zjistí, že má operátor 
významnou tržní sílu na relevantním trhu 
podle článku [15 rámcové směrnice] 
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související s pevným přístupem na pevném 
místě, zajistí vnitrostátní regulační orgány 
bez ohledu na odstavec 3 zveřejnění 
referenční nabídky, která obsahuje 
alespoň prvky stanovené v příloze II.“

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh aktualizuje popis přístupu, vyplývající z dominance v oblasti účastnického 
vedení, v přístupové směrnici v zájmu zajištění technologické neutrality a uvádí ji do souladu 
s novou definicí relevantních trhů Komise. Do doby, než budou tyto pozměňovací návrhy 
schváleny, se budou již mnohá vedení zčásti nebo zcela skládat z vláken, a proto je zapotřebí 
zachovat technologickou neutralitu, aby se zajistilo, že rámec bude v budoucnu vyhovující.

Pozměňovací návrh 647
Patrizia Toia

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 6 b (nový)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. V článku 9 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
„4. Pokud se zjistí, že má operátor 
významnou tržní sílu na relevantním trhu 
podle článku [15 rámcové směrnice] 
související s pevným přístupem na pevném 
místě, zajistí vnitrostátní regulační orgány 
bez ohledu na odstavec 3 zveřejnění 
referenční nabídky, která obsahuje 
alespoň prvky stanovené v příloze II.“

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh aktualizuje popis přístupu, vyplývající z dominance v oblasti účastnického 
vedení, v přístupové směrnici v zájmu zajištění technologické neutrality a uvádí ji do souladu 
s novou definicí relevantních trhů Komise. Do doby, než budou tyto pozměňovací návrhy 
schváleny, se budou již mnohá vedení zčásti nebo zcela skládat z vláken, a proto je zapotřebí 
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zachovat technologickou neutralitu, aby se zajistilo, že rámec bude v budoucnu vyhovující.

Pozměňovací návrh 648
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 7
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„5. Komise může přijmout nezbytné změny 
přílohy II, aby ji přizpůsobila rozvoji 
technologií a trhu. Tato opatření, jež mají 
tuto směrnici doplnit o jiné než podstatné 
prvky, se přijmou v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou, uvedeným v čl. 14 
odst. 3. Ze závažných naléhavých důvodů 
může Komise použít postup pro naléhavé 
případy, uvedený v čl. 14 odst. 4. Při 
provádění ustanovení tohoto odstavce 
může být Komisi nápomocen úřad.“

„5. Komise může přijmout nezbytné změny 
přílohy II, aby ji přizpůsobila rozvoji 
technologií a trhu. Tato opatření, jež mají 
tuto směrnici doplnit o jiné než podstatné 
prvky, se přijmou v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou, uvedeným v čl. 14 
odst. 3. Při provádění ustanovení tohoto 
odstavce může být Komisi nápomocen 
BERT.“

Or. es

Pozměňovací návrh 649
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. -a (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–a) Odstavec 1 pododstavec 1 se 
nahrazuje tímto:
„1. Vnitrostátní regulační orgán může v 
souladu s článkem 8 ukládat operátorům 
povinnost vyhovět oprávněným žádostem 
o přístup k určitým síťovým prvkům a 
přiřazeným zařízením a o jejich využívání, 
mimo jiné v situacích, v nichž se 
vnitrostátní regulační orgán domnívá, že 
by odmítnutí přístupu nebo nepřiměřené 
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smluvní podmínky a podmínky s 
podobným účinkem bránily vývoji 
trvalého konkurenčního prostředí pro 
koncové uživatele, nebo že by byly v 
rozporu se zájmy koncových uživatelů. 
Zejména v oblasti přístupových sítí příští 
generace musí povinnosti spojené 
s přístupem zahrnovat povinnost 
jednotného přístupového místa na nejnižší 
úrovni přidané hodnoty zavedeného 
systému – ke kabelovodům a stožárům –
s cílem zajistit co největší hospodářskou 
soutěž v oblasti infrastruktury. 
Vnitrostátní regulační orgány nesmějí 
ukládat nebo regulovat přístup tam, kde 
strany uzavřely dobrovolné obchodní 
dohody. V případě, že tyto dobrovolné 
obchodní dohody nebyly uzavřeny, může 
se od operátorů mimo jiné požadovat:“

Or. de

Odůvodnění

Regulace nesmí chránit konkrétní obchodní modely; spíše by se měla zaměřit na hospodářský 
úzký profil. Regulace se však musí v každém případě omezovat na nejnižší přidanou hodnotu, 
aby se co nejvíce omezilo narušení trhu, které působí.

Pozměňovací návrh 650
Gianni De Michelis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. -a (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 – úvodní věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–a) Úvodní věta odstavce 1 pododstavce 2 
se nahrazuje tímto:
„Vnitrostátní regulační orgány neuloží 
povinnosti přístupu v případě, pokud mezi 
sebou podniky uzavřely vhodné obchodní 
dohody. V případě, že tyto dobrovolné 
obchodní dohody nebyly uzavřeny, může 
se od operátorů mimo jiné požadovat:“
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Or. en

Odůvodnění

Sdílení zařízení může být uloženo jen v případě, kdy je nedostatek dodávek zabraňující tržním 
silám řádně působit.

Pozměňovací návrh 651
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. a
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 12 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) poskytování společného umístění nebo 
jiné formy sdílení zařízení, včetně sdílení 
kabelovodů, budov nebo vstupů do budov, 
antén nebo stožárů, vstupních šachet a 
rozvodných skříní;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Sdílení zařízení už řeší článek 12 rámcové směrnice. Znovu zařazení čl. 12 odst. 1 písm. f) do 
přístupové směrnice je proto zbytečné. Navíc rozšíření povinností přístupu na totožnost 
uživatele, místo a přítomnost není oprávněné, neboť nezahrnuje hospodářské úzké profily, a 
proto se také doposud zcela oprávněně nestalo předmětem ex ante regulace.

Pozměňovací návrh 652
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. a
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) poskytování společného umístění nebo 
jiné formy sdílení zařízení, včetně sdílení 
kabelovodů, budov nebo vstupů do budov, 
antén nebo stožárů, vstupních šachet a 

vypouští se
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rozvodných skříní;

Or. en

Odůvodnění

Sdílení zařízení už řeší článek 12 rámcové směrnice. Čl. 12 odst. 1 písm. f) je proto zbytečný.

Pozměňovací návrh 653
Gianni De Michelis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. a
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) poskytování společného umístění nebo 
jiné formy sdílení zařízení, včetně sdílení 
kabelovodů, budov nebo vstupů do budov, 
antén nebo stožárů, vstupních šachet a 
rozvodných skříní;

f) poskytování společného umístění nebo 
jiné formy sdílení zařízení, včetně sdílení 
kabelovodů, budov nebo vstupů do budov, 
stožárů a vstupních šachet;

Or. en

Odůvodnění

Rozvodné skříně by neměly být uvedeny na seznamu zařízení, které by mohly podléhat 
regulaci. Sdílení rozvodných skříní je totiž nesmírně složité a přítomnost elektronických 
zařízení různých operátorů v jedné rozvodné skříni by mohlo způsobovat obtíže. 

Pozměňovací návrh 654
Catherine Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. a a (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Do odstavce 1 pododstavce 2 se vkládá 
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bod, který zní:
„fa) poskytování třetím stranám 
srovnávací nabídky pro udělení přístupu 
ke kabelovodům;“

Or. en

Odůvodnění

Nové subjekty by měly mít možnost přístupu ke kabelovodům operátorů s významnou tržní 
silou za spravedlivých a nediskriminačních podmínek. Usnadní se tak hospodářská soutěž 
v oblasti infrastruktury a přechod k plně konkurenčnímu trhu.

Pozměňovací návrh 655
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. b
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 12 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) poskytování přístupu k doplňkovým 
službám, např. v souvislosti s totožností, 
místem a přítomností.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Sdílení zařízení už řeší článek 12 rámcové směrnice. Znovu zařazení čl. 12 odst. 1 písm. f) do 
přístupové směrnice je proto zbytečné. Navíc rozšíření povinností přístupu na totožnost 
uživatele, místo a přítomnost není oprávněné, neboť nezahrnuje hospodářské úzké profily, a 
proto se také doposud zcela oprávněně nestalo předmětem ex ante regulace.

Pozměňovací návrh 656
Gianni De Michelis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. b
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. j
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) poskytování přístupu k doplňkovým 
službám, např. v souvislosti s totožností, 
místem a přítomností.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přiměřená ex ante politika v oblasti nových investic vyžaduje zaměřit regulační zásahy na 
příslušné úzkoprofilové oblasti a vyhnout se přitom ex ante regulaci tam, kde jsou možné 
obchodní dohody. Pokud vznikne hospodářská soutěž v oblasti produktů vertikálního přístupu 
(např. kabelovodů), rozsah regulace na následné úrovni by měl být posuzován podle zásady 
proporcionality.

Pozměňovací návrh 657
Gabriele Albertini

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. b a (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) V odstavci 1 druhém pododstavci se 
doplňuje písmeno, které zní:

„ja) poskytování přístupu k fakturačním 
službám a přístupu k databázi třetích 
stran poskytovatelům informačních 
služeb o účastnických číslech.“

Or. en

Odůvodnění

Služby poskytování informačních služeb o účastnických číslech jsou nezbytné pro postižené a 
starší uživatele stejně jako pro všechny uživatele. Fakturační služby a přístup k databázi 
třetích stran jsou nezbytná zařízení, která musí telekomunikační operátor kontrolující přístup 
ke konečnému uživateli poskytnout poskytovatelům informačních služeb o účastnických 
číslech, a umožnit jim tak poskytování konkurenčních informačních služeb o účastnických 
číslech v souladu se směrnicí o hospodářské soutěži (článek 5). Přístup k databázi účastníků 
se konkrétně řeší v čl. 25 odst. 2 směrnice o univerzální službě.
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Pozměňovací návrh 658
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. b a (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) V odstavci 1 druhém pododstavci se 
doplňuje písmeno, které zní:

„ja) poskytování přístupu k fakturačním 
službám a přístupu k databázi třetích 
stran poskytovatelům informačních 
služeb o účastnických číslech.“

Or. en

Odůvodnění

Služby poskytování informačních služeb o účastnických číslech jsou nezbytné pro postižené a 
starší uživatele stejně jako pro všechny uživatele. Fakturační služby a přístup k databázi 
třetích stran jsou nezbytná zařízení, která musí telekomunikační operátor kontrolující přístup 
ke konečnému uživateli poskytnout poskytovatelům informačních služeb o účastnických 
číslech, a umožnit jim tak poskytování konkurenčních informačních služeb o účastnických 
číslech v souladu se směrnicí o hospodářské soutěži (článek 5). Přístup k databázi účastníků 
se konkrétně řeší v čl. 25 odst. 2 směrnice o univerzální službě.

Pozměňovací návrh 659
Stefano Zappalà

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. b a (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) V odstavci 1 druhém pododstavci se 
doplňuje písmeno, které zní:

„ja) poskytování přístupu k fakturačním 
službám a přístupu k databázi třetích 
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stran poskytovatelům informačních 
služeb o účastnických číslech.“

Or. en

Odůvodnění

Služby poskytování informačních služeb o účastnických číslech jsou nezbytné pro postižené a 
starší uživatele stejně jako pro všechny uživatele. Fakturační služby a přístup k databázi 
třetích stran jsou nezbytná zařízení, která musí telekomunikační operátor kontrolující přístup 
ke konečnému uživateli poskytnout poskytovatelům informačních služeb o účastnických 
číslech, a umožnit jim tak poskytování konkurenčních informačních služeb o účastnických 
číslech v souladu se směrnicí o hospodářské soutěži (článek 5). Přístup k databázi účastníků 
se konkrétně řeší v čl. 25 odst. 2 směrnice o univerzální službě. 

Pozměňovací návrh 660
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. b b (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) V odstavci 1 druhém pododstavci se 
doplňuje písmeno, které zní:
„jb) operátoři sítí navrhnou a nabídnou  
přeshraniční spojení operátorům, kteří o 
to požádají, za přiměřených a 
nediskriminačních podmínek, umožňující 
další snížení mezinárodních hovorů.“

Or. en

Odůvodnění

Bezdůvodné překážky interoperability by měly být odstraněny buďto formou vzájemných 
propojení nebo roamingu. Tyto překážky mají přímý dopad na hospodářskou soutěž a tím i na 
nabídky pro spotřebitele.



PE407.731v01-00 48/95 AM\726891CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 661
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. b c (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. j c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) V odstavci 1 druhém pododstavci se 
doplňuje písmeno, které zní:
„jc) operátoři sítí navrhnou a nabídnou  
roaming operátorům, kteří o to požádají, 
za přiměřených a nediskriminačních 
podmínek.“

Or. en

Odůvodnění

Bezdůvodné překážky interoperability by měly být odstraněny buďto formou vzájemných 
propojení nebo roamingu. Tyto překážky mají přímý dopad na hospodářskou soutěž a tím i na 
nabídky pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 662
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. b a (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 12 – odst. 2 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) V odstavci 2 se vkládá písmeno –a), 
které zní:
„–a) pokud velkoobchodní přístup na 
nízké úrovni přidané hodnoty postačuje 
k zajištění hospodářské soutěže na trhu 
koncových uživatelů, není třeba ukládat 
žádné přístupové povinnosti na vyšší 
úrovni přidané hodnoty.“

Or. de
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Odůvodnění

Regulace nesmí chránit konkrétní obchodní modely; spíše by se měla zaměřit na hospodářský 
úzký profil. Regulace se však musí v každém případě omezovat na nejnižší přidanou hodnotu, 
aby se co nejvíce omezilo narušení trhu, které působí.

Pozměňovací návrh 663
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. b e (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 12 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

be) V odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje 
tímto:
„a) technickou a ekonomickou 
životaschopnost využití nebo instalace 
konkurenčních zařízení s ohledem na 
tempo vývoje trhu s přihlédnutím k povaze 
a druhu dotyčného propojení a přístupu a 
zejména tam, kde jsou dostupné další 
horizontální přístupové produkty, jako 
např. kabelovody, není třeba na 
velkoobchodní produkty následné vůči 
těmto přístupovým produktům ukládat 
další přístupové povinnosti.“

Or. de

Odůvodnění

Regulace nesmí chránit konkrétní obchodní modely; spíše by se měla zaměřit na hospodářský 
úzký profil. Regulace se však musí v každém případě omezovat na nejnižší přidanou hodnotu, 
aby se co nejvíce omezilo narušení trhu, které působí.
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Pozměňovací návrh 664
Gianni De Michelis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. b e (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 12 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

be) V odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje 
tímto:
„a) technickou a ekonomickou 
životaschopnost využití nebo instalace 
konkurenčních zařízení s ohledem na 
tempo vývoje trhu s přihlédnutím k povaze 
a druhu dotyčného propojení a přístupu a 
zejména dostupnost dalších 
velkoobchodních přístupových produktů, 
jako jsou kabelovody;“

Or. en

Odůvodnění

Přiměřená ex ante politika v oblasti nových investic vyžaduje zaměřit regulační zásahy na 
příslušné úzkoprofilové oblasti a vyhnout se přitom ex ante regulaci tam, kde jsou možné 
obchodní dohody. Pokud vznikne hospodářská soutěž v oblasti produktů vertikálního přístupu 
(např. kabelovodů), rozsah regulace na následné úrovni by měl být posuzován podle zásady 
proporcionality.

Pozměňovací návrh 665
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. b f (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bf) V odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje 
tímto:
„c) počáteční investice majitele zařízení s 
přihlédnutím k rizikům této investice, 
včetně odpovídajícího rizika mezi podniky, 
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které mají přístup k novým zařízením;“

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby vnitrostátní regulační orgány dostatečně zohlednily investiční rizika.

Pozměňovací návrh 666
Werner Langen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. b f (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bf) V odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje 
tímto:
„c) počáteční investice majitele zařízení s 
přihlédnutím k rizikům této investice, 
včetně odpovídajícího rizika mezi podniky, 
které mají přístup k novým zařízením;“

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby vnitrostátní regulační orgány dostatečně zohlednily investiční rizika.

Pozměňovací návrh 667
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. b g (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bg) V odstavci 2 se písmeno d) nahrazuje 
tímto:
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„d) potřebu dlouhodobé ochrany 
hospodářské soutěže, zejména 
hospodářské soutěže v oblasti 
infrastruktury;“

Or. de

Odůvodnění

Regulace nesmí chránit konkrétní obchodní modely; spíše by se měla zaměřit na hospodářský 
úzký profil. Regulace se však musí v každém případě omezovat na nejnižší přidanou hodnotu, 
aby se co nejvíce omezilo narušení trhu, které působí.

Pozměňovací návrh 668
Gianni De Michelis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. b g (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bg) V odstavci 2 se písmeno d) nahrazuje 
tímto:
„d) potřebu dlouhodobé ochrany 
hospodářské soutěže, zejména 
hospodářské soutěže v oblasti 
infrastruktury;“

Or. en

Odůvodnění

Přiměřená ex ante politika v oblasti nových investic vyžaduje zaměřit regulační zásahy na 
příslušné úzkoprofilové oblasti a vyhnout se přitom ex ante regulaci tam, kde jsou možné 
obchodní dohody. Pokud vznikne hospodářská soutěž v oblasti produktů vertikálního přístupu 
(např. kabelovodů), rozsah regulace na následné úrovni by měl být posuzován podle zásady 
proporcionality.
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Pozměňovací návrh 669
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. c
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„3. Pokud se operátorovi ukládají v 
souladu s ustanovením tohoto článku 
povinnosti poskytovat přístup, mohou 
vnitrostátní regulační orgány stanovit 
technické a provozní podmínky, které musí 
poskytovatel a/nebo příjemci takového 
přístupu splnit tam, kde je to nezbytné pro 
zajištění běžného provozu sítě. Povinnosti 
splňovat určité normy nebo specifikace 
musí být v souladu s normami a 
specifikacemi stanovenými v souladu s čl. 
17 odst. 1 směrnice 2002/21/ES (rámcová 
směrnice).“

„3. Pokud se operátorovi ukládají v 
souladu s ustanovením tohoto článku 
povinnosti poskytovat přístup, mohou 
vnitrostátní regulační orgány stanovit 
technické a provozní podmínky, které musí 
poskytovatel a/nebo příjemci takového 
přístupu splnit tam, kde je to nezbytné pro 
zajištění běžného provozu sítě. Povinnosti 
splňovat určité normy nebo specifikace 
musí být v souladu s normami a 
specifikacemi stanovenými v souladu s 
článkem 17 směrnice 2002/21/ES 
(rámcová směrnice).“

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je dát vnitrostátním regulačním orgánům pravomoc 
stanovit i jiné technické specifikace vedle těch, které jsou uvedeny na seznamu technických 
norem zveřejněném v úředním věstníku.

Pozměňovací návrh 670
Alexander Alvaro

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 a (nový)
Směrnice 2002/19/ES
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Vkládá se článek 12a, který zní:
„Článek 12a

1. Vnitrostátní regulační orgán v souladu 
s článkem 8 uloží povinnosti operátorům 
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označeným za podnik s významnou tržní 
silou přístupu k veřejné telefonní síti na 
pevně stanovených místech, aby nabízeli 
všem vzájemně propojeným 
poskytovatelům veřejně dostupných 
telefonních služeb přístup ke službám, 
prostřednictvím kterých mohou být volání 
konečných uživatelů
a) při jednotlivých voláních 
prostřednictvím volby směrového kódu 
operátora, nebo 
b) prostřednictvím pevně stanovené 
předvolby operátora
přesměrována na propojeného 
poskytovatele.
V rámci předvolby operátora přitom musí 
existovat možnost přejít předvolbu 
vytočením volby operátora.
Vnitrostátní regulační orgány zajistí, aby 
ceny související s přístupem a vzájemným 
propojením v souvislosti s poskytováním 
zařízení v tomto odstavci byly nákladově 
orientované a aby přímé poplatky 
účastníkům, pokud jsou nějaké, 
neodrazovaly od používání zařízení.“

Or. de

Odůvodnění

Pokud by v praxi nebyly volby a předvolby operátora povinné, byť i dočasně, znamenalo by to 
nenahraditelnou konkurenční nevýhodu spojenou se značným omezením investic do 
infrastruktur ze strany konkurence.

Pozměňovací návrh 671
Astrid Lulling

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 b (nový)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 13 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b. V článku 13 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. V případech, kdy z analýzy trhu 
vyplývá, že v důsledku nedostatku účinné 
hospodářské soutěže by mohl dotyčný 
operátor udržovat ceny na neúměrně 
vysoké úrovni nebo stlačovat ceny v 
neprospěch koncových uživatelů, může 
vnitrostátní regulační orgán v souladu s 
článkem 8 uložit povinnosti týkající se 
úhrady nákladů a regulace cen, včetně 
nákladové orientace cena–povinnosti, 
týkající se systémů nákladového 
účetnictví, za poskytování určitých druhů 
propojení a/nebo přístupu. Vnitrostátní 
regulační orgány přihlédnou k investicím 
provedeným operátorem, a umožní mu 
přiměřenou návratnost odpovídajícího 
použitého kapitálu s přihlédnutím k 
rizikům s tím spojeným a s přihlédnutím 
k potřebě, aby byla investiční rizika 
rovnoměrně rozložena mezi subjekty na 
trhu.“

Or. en

Odůvodnění

Regulace přístupových sítí příští generace musí zohledňovat i míru rizika spojeného 
s investičním rozhodnutím. Tyto investice jsou často prodělečné a jsou zcela ztraceny v 
případě, že investice selže. Regulační přístup proto musí být upraven tak, aby mezi investory a 
žadateli o přístup bylo vyrovnanější sdílení rizik, neboť jinak by investor byl jediným, kdo 
nese rizika spojená s investováním, zatímco třetí strany by mohly získávat přístup k novým 
sítím zcela bez rizika.

Pozměňovací návrh 672
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 b (nový)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 13 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b. V článku 13 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. V případech, kdy z analýzy trhu 
vyplývá, že v důsledku nedostatku účinné 
hospodářské soutěže by mohl dotyčný 
operátor udržovat ceny na neúměrně 
vysoké úrovni nebo stlačovat ceny v 
neprospěch koncových uživatelů, může 
vnitrostátní regulační orgán v souladu s 
článkem 8 uložit povinnosti, týkající se 
úhrady nákladů a regulace cen, včetně 
nákladové orientace cena–povinnosti 
týkající se systémů nákladového 
účetnictví, za poskytování určitých druhů 
propojení a/nebo přístupu. Vnitrostátní 
regulační orgány přihlédnou k investicím 
provedeným operátorem, a umožní mu 
přiměřenou návratnost odpovídajícího 
použitého kapitálu s přihlédnutím k 
rizikům s tím spojeným a s přihlédnutím 
k potřebě, aby byla investiční rizika 
rovnoměrně rozložena mezi subjekty na 
trhu.“

Or. de

Odůvodnění

Regulace přístupových sítí příští generace musí zohledňovat i míru rizika spojeného s 
investičním rozhodnutím. Stávající systém regulace proto musí být upraven a zejména musí 
obsahovat mechanismy pro sdílení rizik mezi investory a žadateli o přístup do sítě.

Pozměňovací návrh 673
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 c (nový)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8c. V článku 13 se vkládá odstavec, který 
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zní:
„1a. Pokud není možné uzavřít 
dobrovolnou obchodní dohodu a pokud 
není z hospodářských důvodů možná 
hospodářská soutěž v oblasti 
infrastruktury, může vnitrostátní 
regulační orgán regulovat přístup 
k přístupovým sítím nové generace, pokud 
zajistí, že žadatelé o přístup se budou 
přiměřenou měrou podílet na riziku, které 
nese investor. Smlouvy o sdílení rizika 
mohou obsahovat platbu předem na 
pokrytí rizikového pojistného na určitý 
počet přístupů v konkrétních regionech 
nebo mohou mít podobu dlouhodobých 
smluv o přístupu a stanovovat minimální 
nákup pro určitá období. Krátkodobé 
smlouvy bez minimálních nákupů 
zahrnují cenovou přirážku pokrývající 
investiční rizika investora za předpokladu,
že tento investor nese plné investiční 
riziko. Cenová kontrola u těchto 
dlouhodobých a krátkodobých smluv o 
přístupu se provádí v souladu s čl. 13 odst. 
6 této směrnice. Dlouhodobé smlouvy o 
přístupu berou ohled na lhůtu potřebnou 
k umoření investic do nových trhů.“

Or. de

Odůvodnění

Regulace přístupových sítí příští generace musí zohledňovat i míru rizika spojeného s 
investičním rozhodnutím. Stávající systém regulace proto musí být upraven a zejména musí 
obsahovat mechanismy pro sdílení rizik mezi investory a žadateli o přístup do sítě.

Pozměňovací návrh 674
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 c (nový)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8c. V článku 13 se vkládá odstavec, který 
zní:
„1a. Pokud není možné uzavřít 
dobrovolnou obchodní dohodu, může 
vnitrostátní regulační orgán regulovat 
přístup k přístupovým sítím nové 
generace, přičemž zajistí, aby žadatelé o 
přístup přiměřenou měrou nesli rizika, 
která plynou operátorovi z jeho investice. 
Smlouvy o sdílení rizika mohou obsahovat 
platbu předem na pokrytí rizikového 
pojistného na určitý počet přístupů v 
konkrétních regionech nebo mohou mít 
podobu dlouhodobých smluv o přístupu a 
stanovovat minimální nákup pro určitá 
období. Krátkodobé smlouvy bez 
minimálních nákupů zahrnují cenovou 
přirážku pokrývající investiční rizika 
investora za předpokladu, že tento 
investor nese plné investiční riziko. 
Dlouhodobé smlouvy o přístupu berou 
ohled na lhůtu potřebnou k umoření 
investic do nových trhů.“

Or. en

Odůvodnění

Regulace přístupových sítí příští generace musí zohledňovat i míru rizika spojeného s 
investičním rozhodnutím. Tyto investice jsou často prodělečné a jsou zcela ztraceny v případě, 
že investice selže. Regulační přístup proto musí být upraven tak, aby mezi investory a těmi, 
kdo stojí o přístup, bylo vyrovnanější sdílení rizik, neboť jinak by investor byl jediným, kdo 
nese rizika spojená s investováním, zatímco třetí strany by mohly získávat přístup k novým 
sítím zcela bez rizika.

Pozměňovací návrh 675
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 c (nový)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8c. V článku 13 se vkládá odstavec, který 
zní:
„1a. V zájmu podpory investičních 
pobídek do nových vysokorychlostních sítí 
by při stanovení přístupových poplatků 
měly mít podniky poskytující přístup zisky, 
které přinejmenším odpovídají 
kapitálovým nákladům s investicemi a 
riziky s nimi spojenými.“

Or. en

Odůvodnění

Klíčovým problémem příštích let bude poskytnutí přiměřených pobídek pro investice do 
nových vysokorychlostních sítí, které budou podporovat inovace v internetových službách s 
bohatým obsahem. Tyto sítě mohou přinést značný prospěch spotřebitelům v celé Evropské 
unii. Je proto důležité odstranit veškeré překážky udržitelných investic do rozvoje těchto sítí, a 
zároveň podporovat hospodářskou soutěž a volbu spotřebitele.

Pozměňovací návrh 676
Angelika Niebler

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 c (nový)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

  8c. V článku 13 se vkládá odstavec, který 
zní:
„1a. V zájmu podpory investičních 
pobídek do nových vysokorychlostních sítí 
by při stanovení přístupových poplatků 
měly mít podniky poskytující přístup zisky, 
které přinejmenším odpovídají 
kapitálovým nákladům s investicemi a 
riziky s nimi spojenými.“

Or. en
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Odůvodnění

Klíčovým problémem příštích let bude poskytnutí přiměřených pobídek pro investice do 
nových vysokorychlostních sítí, které budou podporovat inovace v internetových službách s 
bohatým obsahem.

Pozměňovací návrh 677
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 c (nový)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8c. V článku 13 se vkládá odstavec, který 
zní:
„1a. Pokud vnitrostátní regulační orgán 
reguluje přístup k přístupovým sítím příští 
generace, uloží žadatelům o přístup, aby 
přiměřenou měrou nesli rizika, která 
plynou operátorovi z jeho investice. 
Smlouvy o sdílení rizika mohou obsahovat 
platbu předem na pokrytí rizikového 
pojistného na určitý počet přístupů v 
konkrétních regionech nebo mohou mít 
podobu dlouhodobých smluv o přístupu a 
stanovovat minimální nákup pro určitá 
období. Krátkodobé smlouvy bez 
minimálních nákupů zahrnují cenovou 
přirážku pokrývající investiční rizika 
investora za předpokladu, že tento 
investor nese plné investiční riziko. 
Přístupové ceny u těchto dlouhodobých a 
krátkodobých smluv o přístupu mohou být 
regulovány v souladu s odstavcem 4a. 
Dlouhodobé smlouvy o přístupu berou 
ohled na lhůtu potřebnou k umoření 
investic do nových trhů.“

Or. en

Odůvodnění

Čl. 13 odst. 1a (společně s odstavcem 4a) zavádí volitelný model, který rozlišuje mezi 
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smlouvami o sdílení rizika a krátkodobými smlouvami s cenovou přirážkou. Záměrem je 
zkombinovat investiční pobídky s možnostmi přístupu žadatele o přístup, aby si tak mohli tito 
operátoři zvolit odpovídající druh smlouvy o přístupu, která se shoduje s jejich obchodním 
modelem. Nový přístupový režim nabízí investorům stabilitu, předvídatelnost a zájemcům o 
přístup pružnost.

Pozměňovací návrh 678
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 d (nový)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 13 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8d. V článku 13 se vkládá odstavec, který 
zní:
„1b. Pokud vnitrostátní regulační orgán 
reguluje přístup k přístupovým sítím příští 
generace, může žadatelům o přístup 
uložit, aby přiměřenou měrou nesli rizika, 
která plynou operátorovi z jeho investice. 
Smlouvy o sdílení rizika mohou obsahovat 
platbu předem na pokrytí rizikového 
pojistného na určitý počet přístupů v 
konkrétních regionech nebo mohou mít 
podobu dlouhodobých smluv o přístupu a 
stanovovat minimální nákup pro určitá 
období.“

Or. en

Odůvodnění

Při regulaci sítí příští generace lze přihlížet k riziku spojenému s investičním rozhodnutím. 
Sdílení rizika lze docílit povolením přístupu na základě platby předem nebo na základě 
dlouhodobých smluv o přístupu, které stanovují minimální množství pro nákup. Krátkodobé 
smlouvy bez stanoveného minimálního nákupu mohou obsahovat cenovou přirážku na pokrytí 
investičního rizika investora za předpokladu, že investiční riziko nese v plné míře investor. 
Dlouhodobé smlouvy o přístupu mohou zohlednit období nutné k tomu, aby došlo k amortizaci 
investičních nákladů na nových trzích.
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Pozměňovací návrh 679
Erika Mann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 e (nový)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8e. V článku 13 se vkládá odstavec, který 
zní:
„4a. Vnitrostátní regulační orgány zajistí, 
aby regulace přístupových cen u 
dlouhodobých smluv o sdílení rizika
odpovídaly dlouhodobým rozdílovým 
nákladům příslušného operátora při 
zohlednění jeho sazby za proniknutí na 
nové trhy a skutečnosti, že přístupové ceny 
v krátkodobých smlouvách zahrnují 
rizikové pojistné. Toto rizikové pojistné se 
s pokračujícím pronikáním nových 
přístupů na trh odstraní. Testy 
zmenšování rozpětí mezi cenami se 
nebudou vztahovat na krátkodobé 
smlouvy, dokud se účtuje rizikové 
pojistné.“

Or. en

Odůvodnění

Odstavec 4a rozlišuje mezi přístupovými cenami u smluv o sdílení rizika a krátkodobými 
smlouvami. Testy zmenšování rozpětí mezi cenami se budou vztahovat na smlouvy o sdílení 
rizika, nikoli však na krátkodobé smlouvy, jinak by investor přišel o potřebnou pružnost ke 
stanovení cen za proniknutí na nové trhy. Ceny za proniknutí na nové trhy odrážejí zkušební 
období, kdy se ukáže, jak je nový produkt přijímán; každá regulace, která neumožní pružnost 
cen za proniknutí na nové trhy, bude kontraproduktivní.

Pozměňovací návrh 680
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 e (nový)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 13 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8e. V článku 13 se vkládá odstavec, který 
zní:
„4a. Pokud vnitrostátní regulační orgán 
reguluje přístupové ceny, umožní 
pověřenému operátorovi, aby při 
stanovení ceny rovněž zohlednil náklady 
přesahující dlouhodobé rozdílové náklady 
příslušného operátora za předpokladu, že 
tyto náklady stanoví zákon nebo jsou 
dostatečně odůvodněné. Tyto náklady 
zahrnují náklady potřebné k provozu 
zavedené sítě spolu s přístupovou sítí nové 
generace, pokud to podporuje udržitelnou 
hospodářskou soutěž nebo přináší 
prospěch spotřebiteli.“

Or. de

Odůvodnění

Regulace přístupových sítí příští generace musí zohledňovat i míru rizika spojeného s 
investičním rozhodnutím. Stávající systém regulace proto musí být upraven a zejména musí 
obsahovat mechanismy pro sdílení rizik mezi investory a žadateli o přístup do sítě.

Pozměňovací návrh 681
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 f (nový)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 13 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8f. V článku 13 se vkládá odstavec, který 
zní:
„4b. Vnitrostátní regulační orgány zajistí, 
aby regulace přístupových cen u 
dlouhodobých smluv o sdílení rizika 
odpovídaly dlouhodobým rozdílovým 
nákladům příslušného operátora při 
zohlednění jeho sazby za proniknutí na 
nové trhy a skutečnosti, že přístupové ceny 
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v krátkodobých smlouvách zahrnují 
rizikové pojistné. Toto rizikové pojistné se 
s pokračujícím pronikáním na trh, např. 
větším podílem připojení nové generace, 
bude postupně rušit. V tomto období 
mohou být velkoobchodní ceny stanoveny 
na základě sazeb konečných uživatelů.“

Or. de

Odůvodnění

Regulace přístupových sítí příští generace musí zohledňovat i míru rizika spojeného s 
investičním rozhodnutím. Stávající systém regulace proto musí být upraven a zejména musí 
obsahovat mechanismy pro sdílení rizik mezi investory a žadateli o přístup do sítě.

Pozměňovací návrh 682
Astrid Lulling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a vypouští se
Funkční oddělení

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

Or. en

Pozměňovací návrh 683
Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a vypouští se
Funkční oddělení

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

Or. de

Justification

The functional separation of vertically integrated telecommunications undertakings 
constitutes a massive and disproportionate intervention in the rights of companies. Such a 
drastic instrument for ensuring competition would only be needed, however, if regulation of 
the access markets had failed or was in danger of failing. But not even the Commission has 
been able to detect any such failure. On the contrary, the existing regulations guarantee 
sufficient access by competitors to the infrastructure of a network operator with significant 
market power. The Commission proposal should therefore be rejected. 
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Pozměňovací návrh 684
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a vypouští se
Funkční oddělení

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

Or. es

Odůvodnění

Tento článek je zbytečný, protože stávající rámec nabízí dostatečný právní základ umožňující 
vnitrostátním regulačním orgánům ukládat funkční oddělení (čl. 8 odst. 3 přístupové 
směrnice). Tuto možnost obsahují i stávající právní předpisy o hospodářské soutěži. Poslední 
důvod je důvod praktický: vzhledem k tomu, že tato možnost už existuje, zahrnutí článku 13a 
by mohlo vyslat průmyslu negativní signál v době, kdy je třeba vytvářet sítě nové generace a 
k uskutečnění tohoto cíle jsou potřebné investice.

Pozměňovací návrh 685
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a vypouští se
Funkční oddělení

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

Or. de

Odůvodnění

Funkční oddělení vertikálně integrovaných telekomunikačních podniků představuje značný a 
nepřiměřený zásah do práv podniků. Takto radikální nástroj k zajištění hospodářské soutěže 
by však byl potřebný jen v případě, pokud by selhala regulace přístupu na trh, nebo pokud by 
její selhání hrozilo. Avšak ani Komise žádné takové selhání nezjistila. Naopak stávající 
regulační opatření zaručují dostatečný přístup konkurenčních subjektů do infrastruktury sítě 
operátora s významnou tržní silou. Návrh Komise by proto měl být odmítnut.

Pozměňovací návrh 686
Nikolaos Vakalis

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

Článek 13a vypouští se
Funkční oddělení

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

Odůvodnění

Funkční oddělení je vyspělý nástroj, vhodný pro nasycené trhy. Stane se pro vertikálně 
integrované podniky překážkou pro investice do nových sítí či modernizace stávajících a 
v důsledku toho negativně ovlivní zavádění vysokorychlostních přístupových sítí nové 
generace. Namísto funkčního oddělení bychom měli mít jasnější pokyny pro vnitrostátní 
regulační orgány prostřednictvím BERT ohledně průhlednosti oddělení cen účastnických 
vedení, které stávající rámec stejně předpokládá.

Pozměňovací návrh 687
Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 688
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní regulační orgán může v 
souladu s ustanoveními článku 8, a 

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

zejména s čl. 8 odst. 3 druhým 
pododstavcem, uložit vertikálně 
integrovaným podnikům povinnost umístit 
činnosti spojené s velkoobchodním 
poskytováním přístupových produktů do 
nezávisle provozované obchodní jednotky. 
Toto ustanovení se uplatní pouze 
v případě, že existují přetrvávající 
problémy s hospodářskou soutěží na trhu.

Or. pl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží zajistit účinné zavedení čl. 13a odst. 1.

Pozměňovací návrh 689
Marian-Jean Marinescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 690
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 9
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 13 a – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. ro

Odůvodnění

Oddělení funkcí by mělo být výjimečné opatření. V oblastech, kde je zastoupení 
komunikačních služeb velmi nízké, by měla být přijata opatření na podporu investic. 

Pozměňovací návrh 691
Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 692
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tato obchodní jednotka dodává přístupové 
produkty a služby všem podnikům, včetně 
dalších obchodních jednotek v rámci 
mateřské společnosti, ve stejných časových 
lhůtách a za stejných smluvních podmínek, 
obsahujících i úrovně cen a služeb, a 
prostřednictvím stejných systémů a 
procesů na trzích, kde existuje 
hospodářská soutěž v oblasti přístupových 
infrastruktur pro konečné spotřebitele a 
kde je úroveň pronikání pevných 
telekomunikačních služeb na trhu velmi 
nízká, avšak pouze v případě, kde všechna 
ostatní opatření na podporu hospodářské 
soutěže selhala.

Or. ro

Odůvodnění

Oddělení funkcí by mělo být výjimečné opatření. V oblastech, kde je zastoupení 
komunikačních služeb velmi nízké, by měla být přijata opatření na podporu investic. 

Pozměňovací návrh 693
Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) důkaz o tom, že uložením vhodných 
povinností uvedených v článcích 9–13 za 
účelem dosažení účinné hospodářské 

a) důkaz o tom, že uložením vhodných 
povinností uvedených v článcích 9–13 za 
účelem dosažení účinné hospodářské 



PE407.731v01-00 80/95 AM\726891CS.doc
Externí překlad

CS

soutěže po provedení koordinované 
analýzy relevantních trhů v souladu s 
postupem pro analýzu trhu, stanoveným 
článkem 16 směrnice 2002/21/ES 
(rámcová směrnice), se trvale nedařilo a 
nepodaří dosáhnout účinné hospodářské 
soutěže a že na několika těchto trzích 
výrobků přetrvávají vážné problémy s 
hospodářskou soutěží nebo že tyto trhy 
selhávají.

soutěže po provedení koordinované 
analýzy relevantních trhů v souladu s 
postupem pro analýzu trhu, stanoveným 
článkem 16 směrnice 2002/21/ES 
(rámcová směrnice), se trvale nedařilo a 
nepodaří dosáhnout účinné hospodářské 
soutěže na maloobchodní úrovni a že na 
několika těchto trzích výrobků přetrvávají 
vážné problémy s hospodářskou soutěží 
nebo že tyto trhy selhávají, a zejména 
v případě, kdy se na řadě dotčených trhů 
trvale nedaří dosáhnout nediskriminace.

Or. en

Pozměňovací návrh 694
Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) vnitrostátní regulační orgán přijal 
veškerá opatření potřebná k prosazení 
příslušných povinností uvedených 
v článcích 9 až 13, přičemž zohlední 
osvědčené postupy evropských 
vnitrostátních regulačních orgánů a zda 
uplynula dostatečná doba pro plnou 
účinnost těchto opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 695
Ivo Belet

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

ab) je malá nebo žádná naděje na 
dosažení hospodářské soutěže v oblasti 
infrastruktury v rozumném čase;

Or. en

Pozměňovací návrh 696
Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 9
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 13 a – odst. 2 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) regulační orgán může prokázat, že 
náklady vyplývající z povinnosti, která má 
být uložena podnikům, včetně 
očekávaného dopadu na regulační orgán, 
na pobídky pro podniky k investicím do 
své sítě, na ostatní subjekty a zejména na 
hospodářskou soutěž v oblasti 
infrastruktury a možné důsledky pro 
spotřebitele, jsou podstatně nižší než 
výsledný přínos;

Or. en

Pozměňovací návrh 697
Marian-Jean Marinescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní regulační orgán nezavede 
funkční oddělení jako regulační opatření 
na trzích, kde existuje hospodářské soutěž 
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v oblasti infrastruktury na maloobchodní 
úrovni a/nebo je velmi nízká úroveň 
pronikání pevných telekomunikačních 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 698
Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případech, kdy má vnitrostátní 
regulační orgán v úmyslu uložit povinnost 
funkčního oddělení, předloží Komisi 
žádost, která obsahuje.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 699
Mary Honeyball

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případech, kdy má vnitrostátní 
regulační orgán v úmyslu uložit povinnost 
funkčního oddělení, předloží Komisi 
žádost, která obsahuje.

2. V případech, kdy má vnitrostátní 
regulační orgán v úmyslu uložit povinnost 
funkčního oddělení, předloží Komisi 
návrh, který obsahuje.

Or. en
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Odůvodnění

Pro případ vážných hospodářských slabin by mělo existovat funkční oddělení jako nápravné 
opatření vnitrostátních regulačních orgánů, které bude motivovat příslušné subjekty 
k nabízení nediskriminačních pobídek. Požadovat však od vnitrostátních regulačních orgánů, 
aby dříve, než navrhnou funkční oddělení, doložily, že hospodářská soutěž selhala trvale, by 
mohlo vést ke zbytečným zdržením při vytváření konkurenčních trhů. Funkční oddělení by se 
tak pro vnitrostátní regulační orgány stalo v podstatě nedostupným.

Pozměňovací návrh 700
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) důkaz o tom, že na několika trzích 
výrobků přetrvávají vážné problémy s 
hospodářskou soutěží nebo že tyto trhy 
selhávají a že toto opatření bude 
představovat nejúčinnější a nejefektivnější 
prostředek prosazení nápravných opatření 
určených k řešení takovýchto problémů 
nebo selhání.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že funkční oddělení může úřadu a regulovanému operátorovi poskytnout 
prostředky ke zjednodušení vymáhání, měla by existovat možnost, aby regulační orgány 
využívaly tohoto opatření s ohledem na budoucí vývoj (u vážných trvalých slabin), a nikoli až 
po dlouhodobém selhání vymáhání, což znamená, že nápravná opatření byla po dlouhou dobu 
neúčinná (a hospodářská soutěž se tak nevyvíjela). Je důležité odkázat na účinnou 
hospodářskou soutěž, neboť v některých případech může hospodářská soutěž v oblasti 
infrastruktury existovat, aniž by byla účinná, a vytvářet účinný tlak na dominantního 
operátora (jako např. ve Spojeném království).
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Pozměňovací návrh 701
Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) důkaz o tom, že byly splněny podmínky 
uvedené v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 702
Mary Honeyball

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) důkaz o tom, že uložením vhodných 
povinností uvedených v článcích 9–13 
za účelem dosažení účinné hospodářské 
soutěže po provedení koordinované 
analýzy relevantních trhů se trvale 
nedařilo a nepodaří dosáhnout účinné 
hospodářské soutěže a že tato opatření 
představují nejúčinnější a 
nejefektivnější prostředek vymáhání 
opravných prostředků určených 
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výrobků přetrvávají vážné problémy s 
hospodářskou soutěží nebo že tyto trhy 
selhávají.

k řešení tohoto selhání.

Or. en

Odůvodnění

Pro případ vážných hospodářských slabin by mělo existovat funkční oddělení jako nápravné 
opatření vnitrostátních regulačních orgánů, které bude motivovat příslušné subjekty k 
nabízení nediskriminačních pobídek. Požadovat však od vnitrostátních regulačních orgánů, 
aby dříve, než navrhnou funkční oddělení, doložily, že hospodářská soutěž selhala trvale, by 
mohlo vést ke zbytečným zdržením při vytváření konkurenčních trhů. Funkční oddělení by se 
tak pro vnitrostátní regulační orgány stalo v podstatě nedostupným.

Pozměňovací návrh 703
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) důkaz o tom, že uložením vhodných 
povinností uvedených v článcích 9–13 za 
účelem dosažení účinné hospodářské 
soutěže po provedení analýzy relevantního 
trhu v souladu s postupem pro analýzu 
trhu, stanoveným článkem 16 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice) se 
nedařilo a nepodaří řešit problémy 
hospodářské soutěže na tomto trhu.

Or. en

Odůvodnění

Funkční oddělení by nemělo být vnímáno jako nouzové řešení v případě, kdy všechna ostatní 
opatření selhala a trh byl monopolizován, ale spíše jako nápravné opatření, které se uplatňuje 
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tehdy, kdy nabízí účinné a efektivní řešení problémů hospodářské soutěže zjištěných 
vnitrostátním regulačním orgánem. Důvodem pro vypuštění odstavce b) je, že podle článků 6 
a 8 rámcové směrnice již povinnost konzultace se zúčastněnými stranami a přijetí 
přiměřených opatření zohledňujících sociální a hospodářské analýzy existuje.

Pozměňovací návrh 704
Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 705
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) analýzu nákladů a přínosů tohoto 
opatření, včetně jeho očekávaného dopadu 
na regulační orgán, podnik a na investice,
hospodářskou soutěž a na spotřebitele;

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že funkční oddělení může úřadu a regulovanému operátorovi poskytnout 
prostředky ke zjednodušení vymáhání, měla by existovat možnost, aby regulační orgány 
využívaly tohoto opatření s ohledem na budoucí vývoj (u vážných trvalých slabin), a nikoli až 
po dlouhodobém selhání vymáhání, což znamená, že nápravná opatření byla po dlouhou dobu 
neúčinná (a hospodářská soutěž se tak nevyvíjela). Je důležité odkázat na účinnou 
hospodářskou soutěž, neboť v některých případech může hospodářská soutěž v oblasti 
infrastruktury existovat, aniž by byla účinná, a vytvářet účinný tlak na dominantního 
operátora (jako např. ve Spojeném království).

Pozměňovací návrh 706
Mary Honeyball

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) analýzu nákladů a přínosů tohoto 
opatření, včetně jeho očekávaného dopadu 
na regulační orgán, podnik a na investice,
hospodářskou soutěž a na spotřebitele;

Or. en

Odůvodnění

Pro případ vážných hospodářských slabin by mělo existovat funkční oddělení jako nápravné 
opatření vnitrostátních regulačních orgánů, které bude motivovat příslušné subjekty k 
nabízení nediskriminačních pobídek. Požadovat však od vnitrostátních regulačních orgánů, 
aby dříve, než navrhnou funkční oddělení, doložily, že hospodářská soutěž selhala trvale, by 
mohlo vést ke zbytečným zdržením při vytváření konkurenčních trhů. Funkční oddělení by se 
tak pro vnitrostátní regulační orgány stalo v podstatě nedostupným.
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Pozměňovací návrh 707
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Funkční oddělení by nemělo být vnímáno jako nouzové řešení v případě, kdy všechna ostatní 
opatření selhala a trh byl monopolizován, ale spíše jako nápravné opatření, které se uplatňuje 
tehdy, kdy nabízí účinné a efektivní řešení problémů hospodářské soutěže zjištěných 
vnitrostátním regulačním orgánem. Důvodem pro vypuštění odstavce b) je, že podle článků 6 
a 8 rámcové směrnice již povinnost konzultace se zúčastněnými stranami a přijetí 
přiměřených opatření zohledňujících sociální a hospodářské analýzy existuje.

Pozměňovací návrh 708
Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) předlohu navrhovaného opatření. vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 709
Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13b vypouští se
Dobrovolné oddělení vertikálně 

integrovaného podniku
1. Pokud mají podniky označené za 
podniky s významnou tržní silou na 
jednom nebo více relevantních trzích v 
souladu s článkem 16 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice) v úmyslu 
převést svůj majetek tvořící místní 
přístupovou síť nebo jeho podstatnou část 
na samostatnou právnickou osobu s jinou 
vlastnickou strukturou, nebo založit 
oddělený obchodní subjekt, který bude 
poskytovat všem maloobchodním 
poskytovatelům i jeho vlastním 
maloobchodním divizím rovnocenné 
přístupové produkty, informuje o tom 
předem vnitrostátní regulační orgán.
2. Vnitrostátní regulační orgán posoudí 
dopad zamýšlené transakce na stávající 
regulační povinnosti podle směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice).
Za tímto účelem vnitrostátní regulační 
orgán provede koordinovanou analýzu 
různých trhů, které se vztahují k 
přístupové síti, v souladu s postupem 
stanoveným článkem 16 směrnice 
2002/21/EC (rámcová směrnice).
Na základě svého posouzení vnitrostátní 
regulační orgán uloží, zachová, změní 
nebo zruší povinnosti v souladu s články 6 
a 7 směrnice 2002/21/ES (rámcová 
smlouva).
3. Právně a/nebo provozně oddělený 
obchodní subjekt může podléhat 
kterékoliv z povinností uvedených v 
článcích 9–13 na jakémkoliv konkrétním 
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trhu, na němž je označen za podnik s 
významnou tržní silou v souladu s 
článkem 16 směrnice 2002/21/ES 
(rámcová směrnice), nebo jakýmkoliv 
jiným povinnostem, k jejichž uložení 
Komise zmocňuje v souladu s čl. 8 odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Dobrovolný prodej sítí by neměl podléhat právní regulaci. Veškerý potenciální dopad na 
hospodářskou soutěž by měl být přezkoumán na základě stávajících vnitrostátních a 
evropských pravidel pro hospodářskou soutěž. Návrh Komise by v tomto bodě měl být 
odmítnut.

Pozměňovací návrh 710
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 10 a (nový)
Směrnice 2002/19/ES
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Vkládá se článek 19a, který zní:
„Článek 19a

Ukončení platnosti
Platnost článků 8 až 13 končí 1. ledna 
2014.“

Or. de

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby přechod od ex ante regulace k uplatnění obecného práva o hospodářské 
soutěži v odvětví telekomunikací byl po pěti letech přezkoumán.
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Pozměňovací návrh 711
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 10 b (nový)
Směrnice 2002/19/ES
Příloha II – úvodní oddíl – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10b. V úvodním oddíle přílohy II se 
písm. a) nahrazuje tímto:

„a) „úsekem účastnického vedení“ část 
účastnického vedení, která spojuje 
koncový bod sítě [...] se soustřeďovacím 
bodem nebo s určeným mezilehlým 
přístupovým bodem v pevné veřejné síti 
telekomunikačních služeb, kde je 
spojení technicky dostupné;“

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh modernizuje definici přístupu plynoucího z dominance v místním 
účastnickém vedení v přístupové směrnici v zájmu zajištění technologické neutrality a uvádí ji 
do souladu s novou definicí relevantních trhů Komise. Do doby, než bude tento pozměňovací 
návrh schválen, se budou již mnohá vedení zčásti nebo zcela skládat z vláken, a proto je 
zapotřebí zachovat technologickou neutralitu, aby se zajistilo, že rámec bude v budoucnu 
vyhovující.

Pozměňovací návrh 712
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 10 c (nový)
Směrnice 2002/19/ES
Příloha II – úvodní oddíl – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10c. V úvodním oddíle přílohy II se 
písm. c) nahrazuje tímto:

„c) „plným zpřístupněním účastnického 
vedení“ se rozumí poskytování přístupu 
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k účastnickému vedení nebo k úseku 
účastnického vedení oznámeného 
operátora oprávněnému operátorovi, 
které umožňuje úplné využití kapacity 
infrastruktury sítě;“

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Hökmarka k příloze II – pododstavec 1 – písm. a).

Pozměňovací návrh 713
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 10 d (nový)
Směrnice 2002/19/ES
Příloha II – úvodní oddíl – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10d. V úvodním oddíle přílohy II se písm. 
d) nahrazuje tímto:
„d) „sdíleným přístupem k účastnickému 
vedení“ se rozumí poskytování přístupu k 
účastnickému vedení nebo k úseku 
účastnického vedení oznámeného 
operátora oprávněnému operátorovi, které 
umožňuje využití určené části kapacity 
infrastruktury sítě, jako je část 
dostupných frekvencí nebo vlnových 
délek, např. nadhovorové části 
frekvenčního pásma účastnického vedení; 
[...]“

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Hökmarka k příloze II – pododstavec 1 – písm. a).
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Pozměňovací návrh 714
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 10 e (nový)
Směrnice 2002/19/ES
Příloha II – úvodní oddíl – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10e. V úvodním oddíle přílohy II se 
doplňuje písmeno, které zní:

„da) „velkoobchodním 
širokopásmovým přístupem“ se rozumí 
nefyzický nebo virtuální přístup k síti 
účastnického vedení nebo úseku 
účastnického vedení poskytujícího 
dvoustranný přenos dat v rámci 
účastnického vedení nebo úseku 
účastnického vedení s určeným 
přístupovým bodem v pevné veřejné síti 
telekomunikačních služeb.“

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Hökmarka k příloze II – pododstavec 1 – písm. a).

Pozměňovací návrh 715
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 10 f (nový)
Směrnice 2002/19/ES
Příloha II – část A

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10f. V příloze II se část A nahrazuje 
tímto:

„A. Podmínky pro zpřístupnění 
účastnického vedení 

[...]
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1. Síťové prvky, k nimž se nabízí 
přístup, zahrnují zejména tyto prvky 
spolu s příslušnými souvisejícími 
zařízeními:

a) přístup k účastnickým vedením a 
úsekům účastnického vedení;

b) přístup ke kabelovodům, který 
umožní instalaci přístupových sítí a sítí 
páteřního propojení (backhaul);

c) velkoobchodní širokopásmový 
přístup k síti na lokalitách vhodných k 
zajištění účinné vnitrostátní 
hospodářské soutěže, který nabízí 
funkci na stejné úrovni jako přístup 
účastnického vedení tam, kde tento 
přístup není technicky nebo 
hospodářsky proveditelný;

2. Informace týkající se lokalit pro 
fyzický přístup včetně rozvodných skříní
a rozvodů, dostupnosti účastnických 
vedení a úseků účastnického vedení, 
kabelovodů a zařízení páteřního 
propojení v určených částech 
přístupové sítě; 

3. Technické podmínky vztahující se k 
přístupu k účastnickým vedením, 
úsekům účastnického vedení a 
kabelovodů, včetně technických 
vlastností páru [...] vodičů a/nebo 
optických kabelů, kabelových 
rozvaděčů, kabelovodů a souvisejících 
zařízení;

4. Postupy pro objednávání a 
poskytování a omezování používání.“

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Hökmarka k příloze II – pododstavec 1 – písm. a).
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Pozměňovací návrh 716
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 10 g (nový)
Směrnice 2002/19/ES
Příloha II – část B – písm. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10g. V části B přílohy II se bod 1 
nahrazuje tímto:

„1. Informace o příslušných prostorách 
oznámeného operátora nebo umístění 
zařízení.“

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh modernizuje definici přístupu plynoucího z dominance v místním 
účastnickém vedení v přístupové směrnici v zájmu zajištění technologické neutrality a uvádí ji 
do souladu s novou definicí relevantních trhů Komise. Do doby, než bude tento pozměňovací 
návrh schválen, se budou již mnohá vedení zčásti nebo zcela skládat z vláken, a proto je 
zapotřebí zachovat technologickou neutralitu, aby se zajistilo, že rámec bude v budoucnu 
vyhovující.
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