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Pozměňovací návrh 717
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 3 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V článku 3 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„2a. Globální telekomunikační služby 
podléhají nejvýše postupu zjednodušeného 
oznamování se zvláštní registrací činnosti 
služby elektronických komunikací jako 
„globálních telekomunikačních služeb“. 
Globální telekomunikační služby jsou 
řízené podnikové datové a hlasové služby 
poskytované nadnárodním podnikům se 
sídlem v různých zemích a často na 
různých kontinentech. Mají 
neodmyslitelně přeshraniční povahu 
a v rámci Evropy povahu celoevropskou.“

Or. en

Odůvodnění

V současném obecném rámci EU pro telekomunikace musí poskytovatel globálních 
telekomunikačních služeb (GTS) splňovat vnitrostátní povolovací požadavky, aby mohl 
poskytovat celoevropskou službu v rámci každého členského státu. Tyto požadavky se 
v jednotlivých členských státech značně liší a povinnosti plnění předpisů ukládané 
vnitrostátními povolovacími režimy se významně odchylují. Vzhledem ke zvláštní povaze trhu 
GTS a situaci hospodářské soutěže na tomto trhu by bylo odůvodněné podrobovat 
poskytovatele GTS pouze omezenému a harmonizovanému postupu udělování oprávnění.

Pozměňovací návrh 718
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V článku 3 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„2a. Globální telekomunikační služby 
podléhají nejvýše zjednodušenému 
postupu se zvláštní registrací činnosti 
služby elektronických komunikací jako 
„globálních telekomunikačních služeb“. 
Globální telekomunikační služby jsou 
řízené podnikové datové a hlasové služby 
poskytované nadnárodním podnikům se 
sídlem v různých zemích nebo na různých 
kontinentech. Mají neodmyslitelně 
přeshraniční povahu a v rámci Evropy 
povahu celoevropskou.“

Or. en

Odůvodnění

V současném obecném rámci EU pro telekomunikace musí poskytovatel globálních 
telekomunikačních služeb (GTS) splňovat vnitrostátní povolovací požadavky, aby mohl 
poskytovat celoevropskou službu obchodním zákazníkům v rámci každého členského státu. 
Protože tyto požadavky se v jednotlivých členských státech velmi liší a trh GTS má zvláštní 
povahu, je odůvodněné podrobovat poskytovatele GTS pouze omezenému a harmonizovanému 
postupu udělování oprávnění. To by dále přispělo k rozvoji celoevropských služeb, a zejména 
podnikového přeshraničního trhu telekomunikací.

Pozměňovací návrh 719
Reino Paasilinna

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V článku 3 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„2a. Globální telekomunikační služby 
podléhají postupu více zjednodušeného 
oznamování se zvláštní registrací činnosti 
služby elektronických komunikací jako 
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„globálních telekomunikačních služeb“. 
Globální telekomunikační služby jsou 
řízené podnikové datové a hlasové služby 
poskytované nadnárodním podnikům se 
sídlem v různých zemích a často na 
různých kontinentech. Mají 
neodmyslitelně přeshraniční povahu 
a v rámci Evropy povahu celoevropskou.“

Or. en

Odůvodnění

Celoevropské telekomunikační služby, jejichž současným předním příkladem jsou globální 
telekomunikační služby (GTS) nabízené nadnárodním společnostem s kancelářemi ve více 
evropských zemí, jsou jednou z oblastí, ve kterých bychom měli zajistit harmonizovanější 
regulační přístup v rámci EU.

Pozměňovací návrh 720
Patrizia Toia

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 3 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„2a. Globální telekomunikační služby 
podléhají nejvýše postupu zjednodušeného 
oznamování se zvláštní registrací činnosti 
služby elektronických komunikací jako 
„globálních telekomunikačních služeb“. 
Globální telekomunikační služby jsou 
řízené podnikové datové a hlasové služby 
poskytované nadnárodním podnikům se 
sídlem v různých zemích a často na 
různých kontinentech. Mají 
neodmyslitelně přeshraniční povahu 
a v rámci Evropy povahu celoevropskou.“

Or. en
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Justification

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall.

Pozměňovací návrh 721
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V článku 3 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„2a. Poskytovatelé služeb, kteří poskytují 
služby nadnárodním podnikům ve více než 
jednom členském státě, podléhají nejvýše 
postupu zjednodušeného oznamování se 
zvláštní registrací činnosti služby 
elektronických komunikací jako 
„globálních telekomunikačních služeb“.

Or. en

Justification

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
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economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall economies.

Pozměňovací návrh 722
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nepodmiňují užívání 
rádiových frekvencí udělením 
individuálních práv na užívání, ale 
zahrnou podmínky pro užívání těchto 
rádiových frekvencí do obecného
oprávnění, pokud není udělení
individuálních práv odůvodněno snahou:

1. Členské státy usnadňují užívání 
rádiových frekvencí na základě obecného 
oprávnění. Členské státy mohou udělit 
individuální práva s cílem:

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný mechanismus přezkumu stávajících práv není realistický, jak je odůvodněno u 
pozměňovacích návrhů k článku 9a rámcové směrnice.

Pozměňovací návrh 723
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nepodmiňují užívání 
rádiových frekvencí udělením 
individuálních práv na užívání, ale 
zahrnou podmínky pro užívání těchto 

1. Členské státy usnadňují užívání 
rádiových frekvencí na základě obecného 
oprávnění, pokud důkladná analýza 
potvrdila, že zásada udělování 
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rádiových frekvencí do obecného
oprávnění, pokud není udělení 
individuálních práv odůvodněno snahou:

individuálních práv na užívání není nutná, 
s cílem:

Or. en

Odůvodnění

Je třeba dostatečně definovat nezbytné podmínky a uplatňovat je při odchýlení se od zásady 
individuálních práv. Z těchto podmínek musí vyplývat provedení důkladné technické analýzy, 
která zajistí zvláště ochranu proti interferenci a účinné využití spektra.

Pozměňovací návrh 724
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nepodmiňují užívání 
rádiových frekvencí udělením 
individuálních práv na užívání, ale 
zahrnou podmínky pro užívání těchto 
rádiových frekvencí do obecného
oprávnění, pokud není udělení
individuálních práv odůvodněno snahou:

1. Členské státy udělují právo na užívání
rádiových frekvencí v rámci obecných 
oprávnění. Mohou udělit individuální 
práva s cílem:

Or. es

Pozměňovací návrh 725
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nepodmiňují užívání 
rádiových frekvencí udělením 

1. Členské státy podmiňují užívání 
rádiových frekvencí udělením 
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individuálních práv na užívání, ale
zahrnou podmínky pro užívání těchto
rádiových frekvencí do obecného 
oprávnění, pokud není udělení 
individuálních práv odůvodněno snahou:

individuálních práv na užívání. Zahrnou
podmínky pro užívání rádiových frekvencí 
do obecného oprávnění v pásmech pro 
tento účel určených.

Or. en

Odůvodnění

Obecná oprávnění jsou zatížena obrovskými právními a technickými problémy, zvláště ve věci 
řízení škodlivých interferencí. Komise rovněž nepřihlíží ke smlouvám, které byly uzavřeny 
a zaručeny mezi provozovateli a svrchovanými státy, a snaží se přesunout současný režim 
zvláštních oprávnění k režimu oprávnění obecných, aniž by věnovala pozornost škodě, kterou 
tím utrpí uživatelé spektra v celé Evropě.

Pozměňovací návrh 726
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nepodmiňují užívání 
rádiových frekvencí udělením 
individuálních práv na užívání, ale
zahrnou podmínky pro užívání těchto
rádiových frekvencí do obecného 
oprávnění, pokud není udělení 
individuálních práv odůvodněno snahou:

1. Členské státy podmiňují užívání 
rádiových frekvencí udělením 
individuálních práv na užívání. Zahrnou
podmínky pro užívání těchto rádiových 
frekvencí do obecného oprávnění 
v pásmech pro tento účel určených.

Or. en

Odůvodnění

Obecná oprávnění jsou zatížena obrovskými právními a technickými problémy, zvláště ve věci 
řízení škodlivých interferencí. Komise rovněž nepřihlíží ke smlouvám, které byly uzavřeny 
a zaručeny mezi provozovateli a svrchovanými státy, a snaží se přesunout současný režim 
zvláštních oprávnění k režimu oprávnění obecných, aniž by věnovala pozornost škodě, kterou 
tím utrpí uživatelé spektra v celé Evropě.
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Pozměňovací návrh 727
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyhnout se vážnému riziku škodlivé 
interference; nebo

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Obecná oprávnění jsou zatížena obrovskými právními a technickými problémy, zvláště ve věci 
řízení škodlivých interferencí. Komise rovněž nepřihlíží ke smlouvám, které byly uzavřeny 
a zaručeny mezi provozovateli a svrchovanými státy, a snaží se přesunout současný režim 
zvláštních oprávnění k režimu oprávnění obecných, aniž by věnovala pozornost škodě, kterou 
tím utrpí uživatelé spektra v celé Evropě.

Pozměňovací návrh 728
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyhnout se vážnému riziku škodlivé 
interference; nebo

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Obecná oprávnění jsou zatížena obrovskými právními a technickými problémy, zvláště ve věci 
řízení škodlivých interferencí. Komise rovněž nepřihlíží ke smlouvám, které byly uzavřeny 
a zaručeny mezi provozovateli a svrchovanými státy, a snaží se přesunout současný režim 
zvláštních oprávnění k režimu oprávnění obecných, aniž by věnovala pozornost škodě, kterou 
tím utrpí uživatelé spektra v celé Evropě.
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Pozměňovací návrh 729
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyhnout se vážnému riziku škodlivé 
interference; nebo

a) vyhnout se možnosti škodlivé 
interference; nebo

Or. en

Odůvodnění

Každé riziko „škodlivé interference“ je „vážným rizikem“. Navrhovaný mechanismus 
přezkumu stávajících práv není realistický, jak je odůvodněno u pozměňovacích návrhů 
k článku 9a rámcové směrnice.

Pozměňovací návrh 730
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyhnout se vážnému riziku škodlivé 
interference; nebo

a) vyhnout se možnosti škodlivé 
interference; 

Or. es

Pozměňovací návrh 731
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyhnout se vážnému riziku škodlivé 
interference; nebo

a) vyhnout se riziku škodlivé interference; 
nebo

Or. en

Odůvodnění

Každé riziko „škodlivé interference“ je „vážným rizikem“. Navrhovaný mechanismus 
přezkumu stávajících práv není realistický, jak je odůvodněno u pozměňovacích návrhů 
k článku 9a rámcové směrnice.

Pozměňovací návrh 732
Gianni De Michelis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyhnout se vážnému riziku škodlivé 
interference; nebo

a) vyhnout se vážnému riziku škodlivé 
interference a v co nejvyšší míře přitom 
zohlednit posudky příslušných 
technických a standardizačních 
organizací; nebo

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zaručena kvalita služeb pro spotřebitele a aby se předešlo interferencím, je nutná 
série ochranných opatření. Proto je mimořádně důležité zajistit posouzení technické 
a provozní proveditelnosti Komisí předpokládaných řešení ze strany mezinárodních 
organizací, jako je CEPT/ECC a ETSI, které jsou institucionálně povinny v této technické 
oblasti poskytovat Evropské komisi pomoc.
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Pozměňovací návrh 733
Reino Paasilinna

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zajistit kvalitu služby;

Or. en

Odůvodnění

Kromě škodlivé interference by měla být kritériem pro omezení technologické neutrality i 
„kvalita služeb“. To má zvláštní význam v případech povolování sdíleného užívání spektra.

Pozměňovací návrh 734
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zajistit technickou kvalitu služby;

Or. es

Pozměňovací návrh 735
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) ochránit účinné užívání spektra;
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Or. es

Pozměňovací návrh 736
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) plnit jiné cíle obecného zájmu. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Obecná oprávnění jsou zatížena obrovskými právními a technickými problémy, zvláště ve věci 
řízení škodlivých interferencí. Komise rovněž nepřihlíží ke smlouvám, které byly uzavřeny 
a zaručeny mezi provozovateli a svrchovanými státy, a snaží se přesunout současný režim 
zvláštních oprávnění k režimu oprávnění obecných, aniž by věnovala pozornost škodě, kterou 
tím utrpí uživatelé spektra v celé Evropě.

Pozměňovací návrh 737
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) plnit jiné cíle obecného zájmu. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Obecná oprávnění jsou zatížena obrovskými právními a technickými problémy, zvláště ve věci 
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řízení škodlivých interferencí. Komise rovněž nepřihlíží ke smlouvám, které byly uzavřeny 
a zaručeny mezi provozovateli a svrchovanými státy, a snaží se přesunout současný režim 
zvláštních oprávnění k režimu oprávnění obecných, aniž by věnovala pozornost škodě, kterou 
tím utrpí uživatelé spektra v celé Evropě.

Pozměňovací návrh 738
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) plnit jiné cíle obecného zájmu. b) zajistit účinné užívání spektra. 

Or. en

Odůvodnění

Každé riziko „škodlivé interference“ je „vážným rizikem“. Navrhovaný mechanismus 
přezkumu stávajících práv není realistický, jak je odůvodněno u pozměňovacích návrhů 
k článku 9a rámcové směrnice.

Pozměňovací návrh 739
Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) plnit jiné cíle obecného zájmu. b) plnit jiné cíle obecného zájmu v souladu 
s právními předpisy Společenství ve znění 
definovaném každým členským státem.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je prosté zachování pravomoci členských států definovat cíle obecného zájmu.



PE407.807v01-00 16/72 AM\727532CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 740
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zajistit technickou kvalitu služeb.

Or. en

Odůvodnění

Každé riziko „škodlivé interference“ je „vážným rizikem“. Navrhovaný mechanismus 
přezkumu stávajících práv není realistický, jak je odůvodněno u pozměňovacích návrhů 
k článku 9a rámcové směrnice.

Pozměňovací návrh 741
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) ochránit účinné užívání spektra.

Or. en

Odůvodnění

Obecná filosofie politiky spektra by se měla snažit zajistit účinné užívání spektra.
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Pozměňovací návrh 742
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) plnit jiné cíle obecného zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 743
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Členské státy harmonizují kmitočtová 
pásma na základě společných obecných 
zásad. Pro tato kmitočtová pásma použijí 
harmonizovaná pravidla vydávání 
oprávnění. Za toto vydávání oprávnění 
a jeho specifikaci jsou odpovědné 
vnitrostátní regulační orgány.

Or. en

Odůvodnění

Obecná oprávnění jsou zatížena obrovskými právními a technickými problémy, zvláště ve věci 
řízení škodlivých interferencí. Komise rovněž nepřihlíží ke smlouvám, které byly uzavřeny 
a zaručeny mezi provozovateli a svrchovanými státy, a snaží se přesunout současný režim 
zvláštních oprávnění k režimu oprávnění obecných, aniž by věnovala pozornost škodě, kterou 
tím utrpí uživatelé spektra v celé Evropě.
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Pozměňovací návrh 744
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Členské státy harmonizují kmitočtová 
pásma na základě společných obecných 
zásad. Pro tato kmitočtová pásma použijí 
harmonizovaná pravidla vydávání 
oprávnění. Za toto vydávání oprávnění 
a jeho specifikaci jsou odpovědné 
vnitrostátní regulační orgány.

Or. en

Odůvodnění

Obecná oprávnění jsou zatížena obrovskými právními a technickými problémy, zvláště ve věci 
řízení škodlivých interferencí. Komise rovněž nepřihlíží ke smlouvám, které byly uzavřeny 
a zaručeny mezi provozovateli a svrchovanými státy, a snaží se přesunout současný režim 
zvláštních oprávnění k režimu oprávnění obecných, aniž by věnovala pozornost škodě, kterou 
tím utrpí uživatelé spektra v celé Evropě.

Pozměňovací návrh 745
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je nezbytné udělit individuální 
práva na užívání rádiových frekvencí 
a čísel, udělí členské státy na žádost 
taková práva kterémukoli podniku, který
poskytuje nebo využívá sítě nebo služby 
podle obecného oprávnění, s výhradou 
článků 6, 6a a 7 a čl. 11 odst. 1 písm. c) 
této směrnice a jakýchkoli jiných pravidel, 
která zajišťují účinné využití těchto zdrojů 

2. Členské státy udělí na žádost 
individuální práva kterémukoli podniku, 
s výhradou článků 6, 6a a 7 a čl. 11 odst. 1 
písm. c) této směrnice a jakýchkoli jiných 
pravidel, která zajišťují účinné využití 
těchto zdrojů v souladu se směrnicí 
2002/21/ES (rámcová směrnice).
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v souladu se směrnicí 2002/21/ES 
(rámcová směrnice).

Or. en

Odůvodnění

Obecná oprávnění jsou zatížena obrovskými právními a technickými problémy, zvláště ve věci 
řízení škodlivých interferencí. Komise rovněž nepřihlíží ke smlouvám, které byly uzavřeny 
a zaručeny mezi provozovateli a svrchovanými státy, a snaží se přesunout současný režim 
zvláštních oprávnění k režimu oprávnění obecných, aniž by věnovala pozornost škodě, kterou 
tím utrpí uživatelé spektra v celé Evropě.

Pozměňovací návrh 746
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je nezbytné udělit individuální 
práva na užívání rádiových frekvencí 
a čísel, udělí členské státy na žádost taková 
práva kterémukoli podniku, který 
poskytuje nebo využívá sítě nebo služby 
podle obecného oprávnění, s výhradou 
článků 6, 6a a 7 a čl. 11 odst. 1 písm. c) 
této směrnice a jakýchkoli jiných pravidel, 
která zajišťují účinné využití těchto zdrojů 
v souladu se směrnicí 2002/21/ES 
(rámcová směrnice).

2. Členské státy udělí na žádost 
individuální práva kterémukoli podniku, 
s výhradou článků 6, 6a a 7 a čl. 11 odst. 1 
písm. c) této směrnice a jakýchkoli jiných 
pravidel, která zajišťují účinné využití 
těchto zdrojů v souladu se směrnicí 
2002/21/ES (rámcová směrnice).

Or. en

Odůvodnění

Obecná oprávnění jsou zatížena obrovskými právními a technickými problémy, zvláště ve věci 
řízení škodlivých interferencí. Komise rovněž nepřihlíží ke smlouvám, které byly uzavřeny 
a zaručeny mezi provozovateli a svrchovanými státy, a snaží se přesunout současný režim 
zvláštních oprávnění k režimu oprávnění obecných, aniž by věnovala pozornost škodě, kterou 
tím utrpí uživatelé spektra v celé Evropě.
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Pozměňovací návrh 747
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčena zvláštní kritéria předem 
stanovená členskými státy pro udělování 
práv na užívání rádiových frekvencí 
poskytovatelům služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání 
s ohledem na plnění cílů obecného zájmu 
v souladu s právními předpisy 
Společenství, udělují se taková práva na 
užívání prostřednictvím objektivních, 
průhledných, nediskriminačních 
a přiměřených postupů a v případě 
rádiových frekvencí v souladu 
s ustanovením článku 9 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice). Tyto 
postupy musí být rovněž otevřené 
s výjimkou případů, kdy udělení 
individuálních práv na užívání rádiových 
frekvencí poskytovatelům služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání může 
být shledáno nezbytným pro splnění 
konkrétní podmínky předem stanovené 
členským státem, která je nezbytná pro 
dosažení cíle obecného zájmu v souladu 
s právními předpisy Společenství. 

Aniž jsou dotčena zvláštní kritéria 
a postupy přijaté členskými státy pro 
udělování práv na užívání rádiových 
frekvencí poskytovatelům služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání 
s ohledem na plnění cílů obecného zájmu 
v souladu s právními předpisy 
Společenství, udělují se taková práva na 
užívání prostřednictvím objektivních, 
průhledných, nediskriminačních 
a přiměřených postupů a v případě 
rádiových frekvencí v souladu 
s ustanovením článku 9 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice).

Or. en
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Pozměňovací návrh 748
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčena zvláštní kritéria předem 
stanovená členskými státy pro udělování 
práv na užívání rádiových frekvencí 
poskytovatelům služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání 
s ohledem na plnění cílů obecného zájmu 
v souladu s právními předpisy 
Společenství, udělují se taková práva na 
užívání prostřednictvím objektivních, 
průhledných, nediskriminačních 
a přiměřených postupů a v případě 
rádiových frekvencí v souladu 
s ustanovením článku 9 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice). Tyto 
postupy musí být rovněž otevřené
s výjimkou případů, kdy udělení 
individuálních práv na užívání rádiových 
frekvencí poskytovatelům služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání může 
být shledáno nezbytným pro splnění 
konkrétní podmínky předem stanovené 
členským státem, která je nezbytná pro 
dosažení cíle obecného zájmu v souladu 
s právními předpisy Společenství.

Aniž jsou dotčena zvláštní kritéria předem 
stanovená členskými státy pro udělování
práv na užívání rádiových frekvencí 
poskytovatelům služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání 
s ohledem na plnění cílů obecného zájmu 
v souladu s právními předpisy 
Společenství, udělují se taková práva na 
užívání prostřednictvím objektivních, 
průhledných, nediskriminačních 
a přiměřených postupů a v případě 
rádiových frekvencí v souladu 
s ustanovením článku 9 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice). Tyto 
postupy musí být rovněž otevřené.

Or. en

Pozměňovací návrh 749
Gianni De Michelis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčena zvláštní kritéria předem 
stanovená členskými státy pro udělování 
práv na užívání rádiových frekvencí 
poskytovatelům služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání 
s ohledem na plnění cílů obecného zájmu 
v souladu s právními předpisy 
Společenství, udělují se taková práva na 
užívání prostřednictvím objektivních, 
průhledných, nediskriminačních 
a přiměřených postupů a v případě 
rádiových frekvencí v souladu 
s ustanovením článku 9 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice). Tyto 
postupy musí být rovněž otevřené 
s výjimkou případů, kdy udělení 
individuálních práv na užívání rádiových 
frekvencí poskytovatelům služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání může 
být shledáno nezbytným pro splnění 
konkrétní podmínky předem stanovené 
členským státem, která je nezbytná pro 
dosažení cíle obecného zájmu v souladu 
s právními předpisy Společenství.

Aniž jsou dotčena zvláštní kritéria předem 
stanovená členskými státy pro udělování 
práv na užívání rádiových frekvencí 
poskytovatelům služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání 
s ohledem na plnění cílů obecného zájmu 
v souladu s právními předpisy 
Společenství, udělují se taková práva na 
užívání prostřednictvím objektivních, 
průhledných, nediskriminačních 
a přiměřených postupů a v případě 
rádiových frekvencí v souladu 
s ustanovením článku 9 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice). Tyto 
postupy musí být otevřené s výjimkou 
případů, kdy udělení individuálních práv 
na užívání rádiových frekvencí může být 
shledáno nezbytným pro splnění konkrétní 
podmínky předem stanovené a na základě 
vývoje technologií a trhu odůvodněné 
členským státem, která je nezbytná pro 
dosažení cíle obecného zájmu v souladu 
s právními předpisy Společenství.

Or. en

Justification

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.
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Pozměňovací návrh 750
Pilar del Castillo Vera

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčena zvláštní kritéria předem 
stanovená členskými státy pro udělování 
práv na užívání rádiových frekvencí 
poskytovatelům služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání 
s ohledem na plnění cílů obecného zájmu 
v souladu s právními předpisy 
Společenství, udělují se taková práva na 
užívání prostřednictvím objektivních, 
průhledných, nediskriminačních 
a přiměřených postupů a v případě 
rádiových frekvencí v souladu 
s ustanovením článku 9 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice). Tyto 
postupy musí být rovněž otevřené 
s výjimkou případů, kdy udělení 
individuálních práv na užívání rádiových 
frekvencí poskytovatelům služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání může 
být shledáno nezbytným pro splnění 
konkrétní podmínky předem stanovené 
členským státem, která je nezbytná pro 
dosažení cíle obecného zájmu v souladu 
s právními předpisy Společenství.

Aniž jsou dotčena zvláštní kritéria předem 
stanovená členskými státy pro udělování 
práv na užívání rádiových frekvencí 
poskytovatelům služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání 
s ohledem na plnění cílů obecného zájmu 
v souladu s právními předpisy 
Společenství, udělují se taková práva na 
užívání prostřednictvím otevřených, 
objektivních, průhledných, 
nediskriminačních a přiměřených postupů 
a v případě rádiových frekvencí v souladu 
s ustanovením článku 9 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice). Tyto 
postupy musí být otevřené s výjimkou 
případů, kdy udělení individuálních práv 
na užívání rádiových frekvencí 
poskytovatelům služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání může 
být shledáno nezbytným pro splnění 
konkrétní podmínky předem stanovené 
a odůvodněné členským státem, která je 
nezbytná pro dosažení cíle obecného zájmu 
v souladu s právními předpisy 
Společenství.

Or. en
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Pozměňovací návrh 751
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčena zvláštní kritéria předem 
stanovená členskými státy pro udělování 
práv na užívání rádiových frekvencí 
poskytovatelům služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání 
s ohledem na plnění cílů obecného zájmu 
v souladu s právními předpisy 
Společenství, udělují se taková práva na 
užívání prostřednictvím objektivních, 
průhledných, nediskriminačních 
a přiměřených postupů a v případě 
rádiových frekvencí v souladu 
s ustanovením článku 9 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice). Tyto 
postupy musí být rovněž otevřené 
s výjimkou případů, kdy udělení 
individuálních práv na užívání rádiových 
frekvencí poskytovatelům služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání může 
být shledáno nezbytným pro splnění 
konkrétní podmínky předem stanovené 
členským státem, která je nezbytná pro 
dosažení cíle obecného zájmu v souladu 
s právními předpisy Společenství.

Aniž jsou dotčena zvláštní kritéria 
a postupy přijaté členskými státy pro 
udělování práv na užívání rádiových 
frekvencí poskytovatelům služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání 
s ohledem na plnění cílů obecného zájmu 
v souladu s právními předpisy 
Společenství, udělují se taková práva na 
užívání prostřednictvím objektivních, 
průhledných, nediskriminačních 
a přiměřených postupů a v případě 
rádiových frekvencí v souladu 
s ustanovením článku 9 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice). Tyto 
postupy musí být rovněž otevřené 
s výjimkou případů, kdy udělení 
individuálních práv na užívání rádiových 
frekvencí poskytovatelům služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání může 
být shledáno nezbytným pro splnění 
konkrétní podmínky předem stanovené 
členským státem, která je nezbytná pro 
dosažení cíle obecného zájmu v souladu 
s právními předpisy Společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 752
Robert Goebbels

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při udělování práv na užívání stanoví 
členské státy, zda a za jakých podmínek 
může tato práva jejich držitel převádět. 
V případě rádiových frekvencí musí být 
tato ustanovení v souladu s článkem 9b
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

Při udělování práv na užívání stanoví 
členské státy, zda a za jakých podmínek
může tato práva jejich držitel převádět. 
V případě rádiových frekvencí musí být 
tato ustanovení v souladu s článkem 9
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

Or. en

Pozměňovací návrh 753
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členské státy udělí práva na užívání 
na omezenou dobu, musí být délka této 
doby přiměřená dotyčné službě z hlediska 
sledovaného a předem stanoveného cíle.

Pokud členské státy udělí práva na užívání 
na omezenou dobu, musí být délka této 
doby přiměřená dotyčné službě z hlediska 
sledovaného cíle, přičemž se řádně 
zohlední potřeba poskytnout přiměřenou 
dobu na amortizaci investice.

Or. en

Pozměňovací návrh 754
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 5



PE407.807v01-00 26/72 AM\727532CS.doc
Externí překlad

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Individuální právo na užívání rádiových 
frekvencí, které je uděleno na deset nebo 
více let a které si podniky nemohou mezi 
sebou převádět ani pronajímat, jak to 
umožňuje článek 9b rámcové směrnice, se 
každých pět let a poprvé pět let po svém 
vydání přezkoumá z hlediska kritérií 
stanovených v odstavci 1. Pokud kritéria 
pro udělování individuálních práv na 
užívání již nelze uplatnit, individuální 
právo na užívání se změní na obecné 
oprávnění k užívání rádiových frekvencí 
s tím, že tato změna musí být oznámena 
nejpozději do pěti let od ukončení 
přezkumu, nebo se toto právo stane volně 
převoditelným či pronajímatelným mezi 
podniky.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný mechanismus přezkumu stávajících práv není realistický, jak je odůvodněno u 
pozměňovacích návrhů k článku 9a rámcové směrnice.

Pozměňovací návrh 755
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Individuální právo na užívání rádiových 
frekvencí, které je uděleno na deset nebo 
více let a které si podniky nemohou mezi 
sebou převádět ani pronajímat, jak to 
umožňuje článek 9b rámcové směrnice, se 
každých pět let a poprvé pět let po svém 
vydání přezkoumá z hlediska kritérií 
stanovených v odstavci 1. Pokud kritéria 

Jsou-li individuální práva na užívání 
rádiových frekvencí udělována na deset 
nebo více let a podniky si je nemohou mezi 
sebou převádět ani pronajímat, jak to 
umožňuje článek 9b rámcové směrnice, 
vnitrostátní regulační orgán zajistí, aby 
měl prostředky k ověření toho, že kritéria
pro udělování individuálních práv na 
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pro udělování individuálních práv na 
užívání již nelze uplatnit, individuální 
právo na užívání se změní na obecné 
oprávnění k užívání rádiových frekvencí 
s tím, že tato změna musí být oznámena 
nejpozději do pěti let od ukončení 
přezkumu, nebo se toto právo stane volně 
převoditelným či pronajímatelným mezi 
podniky.

užívání jsou nadále používána a po dobu 
platnosti licence dodržována. Pokud tato 
kritéria již nelze uplatnit, individuální 
právo na užívání se změní na obecné 
oprávnění k užívání rádiových frekvencí 
s tím, že tato změna musí být oznámena 
předem a po uplynutí přiměřené lhůty
nebo se toto právo stane volně 
převoditelným či pronajímatelným mezi 
podniky. Při přijetí takového rozhodnutí 
se řádně zohlední potřeba poskytnout 
přiměřenou dobu na amortizaci investice.

Or. fr

Odůvodnění

Řada nových platforem a služeb musí amortizovat své investice za dobu přesahující deset 
nebo alespoň pět let. Často jsou v prvním roce či dvou letech provozu utrpěny značné ztráty. 
Nebylo by úměrné zavádět přísný požadavek, aby vnitrostátní regulační orgán prováděl 
formální přezkum všech oprávnění na využívání rádiového spektra každých pět let. 

Pozměňovací návrh 756
Gianni De Michelis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Individuální právo na užívání rádiových 
frekvencí, které je uděleno na deset nebo 
více let a které si podniky nemohou mezi 
sebou převádět ani pronajímat, jak to 
umožňuje článek 9b rámcové směrnice, se 
každých pět let a poprvé pět let po svém
vydání přezkoumá z hlediska kritérií 
stanovených v odstavci 1. Pokud kritéria 
pro udělování individuálních práv na 
užívání již nelze uplatnit, individuální 
právo na užívání se změní na obecné 
oprávnění k užívání rádiových frekvencí 
s tím, že tato změna musí být oznámena 
nejpozději do pěti let od ukončení 

Individuální právo na užívání rádiových 
frekvencí, které je uděleno na deset nebo 
více let a které si podniky nemohou mezi 
sebou převádět ani pronajímat, jak to 
umožňuje článek 9b rámcové směrnice, se 
pět let před koncem její platnosti 
přezkoumá z hlediska kritérií stanovených 
v odstavci 1. Pokud kritéria pro udělování 
individuálních práv na užívání již nelze 
uplatnit, individuální právo na užívání se 
změní na obecné oprávnění k užívání 
rádiových frekvencí s tím, že tato změna 
musí být oznámena nejdříve po pěti letech 
od ukončení přezkumu, nebo se toto právo 
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přezkumu, nebo se toto právo stane volně 
převoditelným či pronajímatelným mezi 
podniky.

stane volně převoditelným či 
pronajímatelným mezi podniky.

Or. en

Justification

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.

Pozměňovací návrh 757
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Individuální právo na užívání rádiových 
frekvencí, které je uděleno na deset nebo 
více let a které si podniky nemohou mezi 
sebou převádět ani pronajímat, jak to 
umožňuje článek 9b rámcové směrnice, se 
každých pět let a poprvé pět let po svém 
vydání přezkoumá z hlediska kritérií 
stanovených v odstavci 1. Pokud kritéria 
pro udělování individuálních práv na 
užívání již nelze uplatnit, individuální 
právo na užívání se změní na obecné 
oprávnění k užívání rádiových frekvencí 
s tím, že tato změna musí být oznámena 
nejpozději do pěti let od ukončení 
přezkumu, nebo se toto právo stane volně 
převoditelným či pronajímatelným mezi 
podniky.

Individuální právo na užívání rádiových 
frekvencí, které je uděleno na deset nebo 
více let a které si podniky nemohou mezi 
sebou převádět ani pronajímat, jak to 
umožňuje článek 9b rámcové směrnice, se 
přezkoumá z hlediska kritérií stanovených 
v odstavci 1. Pokud kritéria pro udělování 
individuálních práv na užívání již nelze 
uplatnit, individuální právo na užívání se 
změní na obecné oprávnění k užívání 
rádiových frekvencí s tím, že tato změna 
musí být oznámena v přiměřené lhůtě, 
která je nejméně tak dlouhá, jako období, 
na které bylo individuální právo na 
užívání uděleno, nebo se toto právo stane
volně převoditelným či pronajímatelným 
mezi podniky.

Or. en
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Odůvodnění

Obecná oprávnění jsou zatížena obrovskými právními a technickými problémy, zvláště ve věci 
řízení škodlivých interferencí. Komise rovněž nepřihlíží ke smlouvám, které byly uzavřeny 
a zaručeny mezi provozovateli a svrchovanými státy, a snaží se přesunout současný režim 
zvláštních oprávnění k režimu oprávnění obecných, aniž by věnovala pozornost škodě, kterou 
tím utrpí uživatelé spektra v celé Evropě.

Pozměňovací návrh 758
Catherine Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Individuální právo na užívání rádiových 
frekvencí, které je uděleno na deset nebo 
více let a které si podniky nemohou mezi 
sebou převádět ani pronajímat, jak to 
umožňuje článek 9b rámcové směrnice, se
každých pět let a poprvé pět let po svém 
vydání přezkoumá z hlediska kritérií 
stanovených v odstavci 1. Pokud kritéria 
pro udělování individuálních práv na 
užívání již nelze uplatnit, individuální 
právo na užívání se změní na obecné 
oprávnění k užívání rádiových frekvencí 
s tím, že tato změna musí být oznámena 
nejpozději do pěti let od ukončení 
přezkumu, nebo se toto právo stane volně 
převoditelným či pronajímatelným mezi 
podniky.

Individuální právo na užívání rádiových 
frekvencí, které je uděleno na deset nebo 
více let a které si podniky nemohou mezi 
sebou převádět ani pronajímat, jak to 
umožňuje článek 9b rámcové směrnice, lze 
každých pět let a poprvé pět let po svém 
vydání přezkoumat z hlediska kritérií 
stanovených v odstavci 1. Pokud 
individuální právo kterékoli z uvedených 
kritérií nesplňuje, individuální právo na 
užívání se změní na obecné oprávnění 
k užívání rádiových frekvencí s tím, že tato 
změna musí být oznámena nejpozději do 
pěti let od ukončení přezkumu, nebo se 
toto právo stane volně převoditelným či 
pronajímatelným mezi podniky. Při přijetí 
takového rozhodnutí se řádně zohlední 
nutnost poskytnout vhodnou dobu na 
amortizaci investic.

Or. en

Odůvodnění

Obchodovatelnost by neměla vést nevyváženosti rozmanitosti služeb nebo ke spekulaci a měla 
by platit i pro případy, kdy je užívání spektra neomezené, ale vázané na určité povinnosti. 
Také by neměly být přehlíženy vnitrostátní postupy, neboť správa spektra zůstává ve 
vnitrostátní kompetenci.
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Pozměňovací návrh 759
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při přijetí takového rozhodnutí o právech 
na užívání se řádně zohlední nutnost 
poskytnout vhodnou dobu na amortizaci 
investic.

Or. en

Odůvodnění

U řady nových platforem a služeb je třeba amortizovat investice po dobu přesahující deset 
nebo alespoň pět let. Není neobvyklé utrpět v prvních několika letech provozu značné ztráty. 
Bylo by neúměrné zavádět přísný požadavek, aby vnitrostátní regulační orgány prováděly 
formální přezkum všech licencí na vysílacího spektrum každých pět let.

Pozměňovací návrh 760
Robert Goebbels

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rozhodnutí o právech na užívání se 
přijímají, sdělují a zveřejňují co nejdříve 
poté, co vnitrostátní regulační orgán obdrží 
úplnou žádost, a sice do tří týdnů u čísel, 
která byla přidělena pro zvláštní účely 
v rámci národního číslovacího plánu, a do 
šesti týdnů u rádiových frekvencí, které 
byly přiděleny pro elektronické 
komunikace v rámci národního plánu 
přidělení frekvenčních pásem. Touto 
druhou lhůtou nejsou dotčeny žádné platné 

3. Rozhodnutí o právech na užívání se 
přijímají, sdělují a zveřejňují co nejdříve 
poté, co vnitrostátní regulační orgán obdrží 
úplnou žádost, a sice do tří týdnů u čísel, 
která byla přidělena pro zvláštní účely 
v rámci národního číslovacího plánu, a do 
šesti týdnů u rádiových frekvencí, které 
byly přiděleny pro zvláštní účely v rámci 
národního plánu přidělení frekvenčních 
pásem. Touto druhou lhůtou nejsou 
dotčeny žádné platné mezinárodní dohody 
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mezinárodní dohody týkající se užívání 
rádiových frekvencí nebo orbitálních 
poloh.

týkající se užívání rádiových frekvencí 
nebo orbitálních poloh.

Or. en

Pozměňovací návrh 761
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud bylo po konzultaci se 
zúčastněnými stranami podle článku 6 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) 
rozhodnuto, že se mají práva na užívání 
čísel mimořádné ekonomické hodnoty 
udělovat cestou konkurenčních nebo 
srovnávacích výběrových řízení, mohou 
členské státy prodloužit maximální lhůtu tří 
týdnů až o další tři týdny.

4. Pokud bylo po konzultaci se 
zúčastněnými stranami podle článku 6 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) 
rozhodnuto, že se mají práva na užívání 
čísel mimořádné ekonomické hodnoty 
udělovat cestou konkurenčních nebo 
srovnávacích výběrových řízení, mohou 
členské státy prodloužit maximální lhůtu tří 
týdnů až o další tři týdny.

Or. en

Pozměňovací návrh 762
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy neomezí počet práv na 
užívání, která mají být udělena, s výjimkou 

5. Členské státy neomezí počet práv na 
užívání, která mají být udělena, s výjimkou 
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případů, kdy je to nezbytné pro zajištění 
účinného využití rádiových frekvencí 
v souladu s článkem 7.

případů, kdy je to nezbytné pro zajištění 
účinného využití rádiových frekvencí 
v souladu s článkem 7. Členské státy 
zohlední převzaté investice a stupeň 
hospodářské soutěže. 

Or. en

Odůvodnění

Opatření, které má zajistit řádné zohledňování převzatých investic. Jinak by hodnota starších 
investic mohla klesat. To by závažně narušilo trh a škodlivě ovlivnilo budoucí investiční 
rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 763
Angelika Niebler, Giles Chichester

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Vnitrostátní regulační orgány zajistí, aby 
byly rádiové frekvence využívány účinně 
a efektivně v souladu s čl. 9 odst. 2 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice). 
Zajistí také, aby následkem převodu nebo
akumulace práv na užívání rádiových 
frekvencí nedošlo k narušení hospodářské 
soutěže. Pro tyto účely mohou členské 
státy přijmout vhodná opatření, např. 
omezení a zrušení práva na užívání 
rádiových frekvencí nebo jeho nucený 
prodej.

6. Vnitrostátní regulační orgány zajistí, aby 
byly rádiové frekvence využívány účinně 
a efektivně v souladu s čl. 9 odst. 2 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

Or. en

Odůvodnění

Návrh je nadbytečný, protože duplikuje pravidla, která již existují v právních předpisech EU 
pro hospodářskou soutěž a která platí i pro přenos nebo akumulaci práv na užívání spektra.
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Pozměňovací návrh 764
Robert Goebbels

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Vnitrostátní regulační orgány zajistí, aby 
byly rádiové frekvence využívány účinně 
a efektivně v souladu s čl. 9 odst. 2 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice). 
Zajistí také, aby následkem převodu nebo 
akumulace práv na užívání rádiových 
frekvencí nedošlo k narušení hospodářské 
soutěže. Pro tyto účely mohou členské 
státy přijmout vhodná opatření, např. 
omezení a zrušení práva na užívání 
rádiových frekvencí nebo jeho nucený 
prodej.

6. Vnitrostátní regulační orgány zajistí, aby 
byly rádiové frekvence využívány účinně 
a efektivně v souladu s čl. 9 odst. 2 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice). 
Zajistí také, aby následkem převodu nebo 
akumulace práv na užívání rádiových 
frekvencí nedošlo k narušení hospodářské 
soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 765
Alexander Alvaro

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Vnitrostátní regulační orgány zajistí, 
aby byly rádiové frekvence využívány 
účinně a efektivně v souladu s čl. 9 odst. 2
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice). 
Zajistí také, aby následkem převodu nebo 
akumulace práv na užívání rádiových 
frekvencí nedošlo k narušení hospodářské 
soutěže. Pro tyto účely mohou členské 
státy přijmout vhodná opatření, např. 

6. Příslušné regulační orgány zajistí, aby 
byly rádiové frekvence využívány účinně 
a efektivně v souladu s článkem 8 a čl. 9 
odst. 2 směrnice 2002/21/ES (rámcová 
směrnice). Zajistí také, aby následkem 
převodu nebo akumulace práv na užívání 
rádiových frekvencí nedošlo k narušení 
hospodářské soutěže. Pro tyto účely mohou 
členské státy přijmout vhodná opatření, 
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omezení a zrušení práva na užívání 
rádiových frekvencí nebo jeho nucený 
prodej.

např. omezení a zrušení práva na užívání 
rádiových frekvencí nebo jeho nucený 
prodej.

Or. en

Odůvodnění

Protože vnitrostátní regulační orgány někdy nemají nutnou pravomoc taková rozhodnutí 
přijmout, je pozměňovací návrh nutný.

Pozměňovací návrh 766
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Vnitrostátní regulační orgány zajistí, 
aby byly rádiové frekvence využívány 
účinně a efektivně v souladu s čl. 9 odst. 2 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice). 
Zajistí také, aby následkem převodu nebo 
akumulace práv na užívání rádiových 
frekvencí nedošlo k narušení hospodářské 
soutěže. Pro tyto účely mohou členské 
státy přijmout vhodná opatření, např. 
omezení a zrušení práva na užívání 
rádiových frekvencí nebo jeho nucený 
prodej.

6. . Členské státy zajistí, aby byly rádiové 
frekvence využívány účinně a efektivně 
v souladu s čl. 8 odst. 2 a čl. 9 odst. 2 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice). 
Zajistí také, aby následkem převodu nebo 
akumulace práv na užívání rádiových 
frekvencí nedošlo k narušení hospodářské 
soutěže. Pro tyto účely mohou členské 
státy stanovit vhodná patření, např. 
omezení a zrušení práva na užívání 
rádiových frekvencí nebo jeho nucený 
prodej.

Or. es

Odůvodnění

Zde by náhrada spojení „vnitrostátní regulační orgány“ spojením „členské státy“ měla 
rozptýlit obavy o nutných předpokladech správních orgánů s pravomocí v oblasti správy 
spektra, jako je „nezávislost“. Kromě toho doplnění odkazu na čl. 8 odst. 2 přináší určení 
účinného a efektivního využití rádiových frekvencí v kontextu obecných cílů. Současně se čl. 9 
odst. 2 zabývá dosažením stejných cílů prostřednictvím harmonizačních opatření přijatých 
v rámci směrnice o radioelektrickém spektru. 
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Pozměňovací návrh 767
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Vnitrostátní regulační orgány zajistí, 
aby byly rádiové frekvence využívány 
účinně a efektivně v souladu s čl. 9 odst. 2 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice). 
Zajistí také, aby následkem převodu nebo 
akumulace práv na užívání rádiových 
frekvencí nedošlo k narušení hospodářské 
soutěže. Pro tyto účely mohou členské 
státy přijmout vhodná opatření, např. 
omezení a zrušení práva na užívání 
rádiových frekvencí nebo jeho nucený 
prodej.

6. Členské státy zajistí, aby byly rádiové 
frekvence využívány účinně a efektivně 
v souladu s čl. 9 odst. 2 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice). Zajistí 
také, aby následkem převodu nebo 
akumulace práv na užívání rádiových 
frekvencí nedošlo k narušení hospodářské 
soutěže. Pro tyto účely mohou členské 
státy přijmout vhodná opatření, např. 
omezení a zrušení práva na užívání 
rádiových frekvencí nebo jeho nucený 
prodej. 

Or. en

Pozměňovací návrh 768
Reino Paasilinna

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Vnitrostátní regulační orgány zajistí, 
aby byly rádiové frekvence využívány 
účinně a efektivně v souladu s čl. 9 odst. 2 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice). 
Zajistí také, aby následkem převodu nebo 
akumulace práv na užívání rádiových 
frekvencí nedošlo k narušení hospodářské 
soutěže. Pro tyto účely mohou členské 

6. Členské státy zajistí, aby byly rádiové 
frekvence využívány účinně a efektivně 
v souladu s čl. 9 odst. 2 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice). Zajistí 
také, aby následkem převodu nebo 
akumulace práv na užívání rádiových 
frekvencí nedošlo k narušení hospodářské 
soutěže. Pro tyto účely mohou členské 
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státy přijmout vhodná opatření, např. 
omezení a zrušení práva na užívání 
rádiových frekvencí nebo jeho nucený 
prodej.

státy přijmout vhodná opatření, např. 
omezení a zrušení práva na užívání 
rádiových frekvencí nebo jeho nucený 
prodej.

Or. en

Odůvodnění

Orgánem s pravomocí v oblasti spektra není vždy stejný orgán jako vnitrostátní regulační 
orgán dle definice v rámcové směrnici.

Pozměňovací návrh 769
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Vnitrostátní regulační orgány zajistí, 
aby byly rádiové frekvence využívány 
účinně a efektivně v souladu s čl. 9 odst. 2 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice). 
Zajistí také, aby následkem převodu nebo 
akumulace práv na užívání rádiových 
frekvencí nedošlo k narušení hospodářské 
soutěže. Pro tyto účely mohou členské 
státy přijmout vhodná opatření, např. 
omezení a zrušení práva na užívání 
rádiových frekvencí nebo jeho nucený 
prodej.

6. Vnitrostátní orgány zajistí, aby byly 
rádiové frekvence využívány účinně 
a efektivně v souladu s čl. 9 odst. 2 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice). 
Zajistí také, aby následkem převodu nebo 
akumulace práv na užívání rádiových 
frekvencí nedošlo k narušení hospodářské 
soutěže. Pro tyto účely mohou členské 
státy přijmout vhodná opatření, např. 
omezení a zrušení práva na užívání 
rádiových frekvencí nebo jeho nucený 
prodej.

Or. en

Odůvodnění

Orgánem s pravomocí v oblasti spektra není vždy stejný orgán jako vnitrostátní regulační 
orgán dle definice v rámcové směrnici.
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Pozměňovací návrh 770
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 4 – písm. a
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecné oprávnění pro zajišťování sítí 
nebo poskytování služeb elektronických 
komunikací a práva na užívání rádiových 
frekvencí a práva na užívání čísel mohou 
podléhat pouze podmínkám uvedeným 
v příloze I. Takové podmínky musí být 
nediskriminační, přiměřené a průhledné 
a v případě práv na užívání rádiových 
frekvencí musí být v souladu s článkem 9 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

1. V případě obecného oprávnění mohou
oprávnění pro zajišťování sítí nebo 
poskytování služeb elektronických 
komunikací a práva na užívání rádiových 
frekvencí a práva na užívání čísel podléhat 
pouze správě škodlivých interferencí 
a podmínkám uvedeným v příloze I. 
Takové podmínky musí být 
nediskriminační, přiměřené a průhledné 
a v případě práv na užívání rádiových 
frekvencí musí být v souladu s článkem 9 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice).

Or. en

Odůvodnění

Zásada individuálního oprávnění by měla mít přednost a obecné oprávnění by mělo být 
výjimkou z pravidla. Komise by měla určit kmitočtová pásma, která by mohla podléhat 
obecnému oprávnění, a toto opatření by mělo být zařazeno do čl. 6 odst. 1.

Pozměňovací návrh 771
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu splnění cílů stanovených 
v článku 1, a aniž je dotčen čl. 5 odst. 2
této směrnice, může Komise přijmout 
prováděcí opatření, aby došlo k:

1. Aniž jsou dotčeny čl. 5 odst. 1 a 2 této 
směrnice a články 8a a 9 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice), může 
Komise přijmout prováděcí opatření, aby 
došlo k:
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Or. en

Pozměňovací návrh 772
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu splnění cílů stanovených 
v článku 1, a aniž je dotčen čl. 5 odst. 2 
této směrnice, může Komise přijmout 
prováděcí opatření, aby došlo k:

1. V zájmu splnění cílů stanovených 
v článku 1, a aniž je dotčeno rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 
o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru)1 a čl. 5 odst. 2 této směrnice, 
může Komise přijmout prováděcí opatření, 
aby došlo k:

___________
1 Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Harmonizace podmínek udělování individuálních práv na využívání spektra a obecných 
oprávnění v EU může usnadnit šíření bezdrátových služeb a podpořit investice a inovace ve 
prospěch koncových uživatelů, bude-li v souladu s rozhodnutím o rádiovém spektru z r. 2002. 
Není vhodné ani úměrné, aby Komise měla pravomoc či odpovědnost vybírat podniky, které 
by měly práva na spektrum.

Pozměňovací návrh 773
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 – úvodní část
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu splnění cílů stanovených 
v článku 1, a aniž je dotčen čl. 5 odst. 2 
této směrnice, může Komise přijmout 
prováděcí opatření, aby došlo k:

1. V zájmu splnění cílů stanovených 
v článku 1, a aniž je dotčen čl. 5 odst. 2 
této směrnice a rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 
7. března 2002 o předpisovém rámci pro 
politiku rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru)1, může Komise přijmout 
prováděcí opatření, aby došlo k:

___________
1 Úř. věst L 108, 24.4.2002, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na směrnici o rádiovém spektru je zásadní pro dosažení přístupu integrované politiky 
a důsledného režimu pro harmonizační opatření.

Pozměňovací návrh 774
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu splnění cílů stanovených 
v článku 1, a aniž je dotčen čl. 5 odst. 2 
této směrnice, může Komise přijmout 
prováděcí opatření, aby došlo k:

1. V zájmu splnění cílů stanovených 
v článku 1, a aniž je dotčen čl. 5 odst. 2 
této směrnice nebo rozhodnutí o rádiovém 
spektru (rozhodnutí 676/2002/ES), může 
Komise přijmout prováděcí opatření, aby 
došlo k:

Or. es
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Pozměňovací návrh 775
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. -a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) celoevropské služby;

Or. es

Pozměňovací návrh 776
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) označení kmitočtových pásem, jejichž 
užívání musí podléhat obecnému oprávnění 
nebo individuálním právům na užívání 
rádiových frekvencí;

a) označení kmitočtových pásem, jejichž 
užívání musí podléhat obecnému 
oprávnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 777
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) označení kmitočtových pásem, jejichž 
užívání musí podléhat obecnému

a) označení kmitočtových pásem, jejichž 
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oprávnění nebo individuálním právům na 
užívání rádiových frekvencí;

užívání musí podléhat oprávnění;

Or. es

Pozměňovací návrh 778
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) označení kmitočtových pásem, jejichž 
užívání musí podléhat obecnému oprávnění 
nebo individuálním právům na užívání 
rádiových frekvencí;

a) označení kmitočtových pásem 
zajišťujících celoevropské sítě nebo služby 
elektronických komunikací, jejichž 
užívání musí podléhat obecnému oprávnění 
nebo individuálním právům na užívání 
rádiových frekvencí;

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti článku je příliš široká. Kromě toho jeho znění není v souladu se zásadou 
kontroly a vyváženosti. Je důležité zajistit, aby pravomoci členských států ve věci frekvencí 
nebyly oslabeny novými centralizovanými postupy na úrovni EU. Proto je vhodné odkazovat 
v tomto článku na celoevropské služby.

Pozměňovací návrh 779
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) označení kmitočtových pásem, jejichž a) označení kmitočtových pásem, jejichž 
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užívání musí podléhat obecnému 
oprávnění nebo individuálním právům na 
užívání rádiových frekvencí;

užívání může podléhat obecnému 
oprávnění nebo individuálním právům na 
užívání rádiových frekvencí; a

Or. en

Odůvodnění

Harmonizace podmínek udělování individuálních práv na využívání spektra a obecných 
oprávnění v EU může usnadnit šíření bezdrátových služeb a podpořit investice a inovace ve 
prospěch koncových uživatelů, bude-li v souladu s rozhodnutím o rádiovém spektru z r. 2002. 
Není vhodné ani úměrné, aby Komise měla pravomoc či odpovědnost vybírat podniky, které 
by měly práva na spektrum.

Pozměňovací návrh 780
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) harmonizaci postupů pro udělování 
obecných oprávnění nebo individuálních 
práv na užívání rádiových frekvencí nebo 
čísel; 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Harmonizace podmínek udělování individuálních práv na využívání spektra a obecných 
oprávnění v EU může usnadnit šíření bezdrátových služeb a podpořit investice a inovace ve 
prospěch koncových uživatelů, bude-li v souladu s rozhodnutím o rádiovém spektru z r. 2002. 
Není vhodné ani úměrné, aby Komise měla pravomoc či odpovědnost vybírat podniky, které 
by měly práva na spektrum.



AM\727532CS.doc 43/72 PE407.807v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 781
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) harmonizaci postupů pro udělování 
obecných oprávnění nebo individuálních 
práv na užívání rádiových frekvencí nebo 
čísel;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 782
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) harmonizaci postupů pro udělování 
obecných oprávnění nebo individuálních 
práv na užívání rádiových frekvencí nebo 
čísel; 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Všechna prováděcí opatření podle článku 6a by měla být přijímána v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou. Postup pro naléhavé případy není pro přijímání těchto opatření 
odůvodněný.
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Pozměňovací návrh 783
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) harmonizaci postupů pro udělování 
obecných oprávnění nebo individuálních 
práv na užívání rádiových frekvencí nebo 
čísel;

c) harmonizaci postupů pro udělování 
obecných oprávnění nebo individuálních 
práv na užívání rádiových frekvencí 
zajišťujících celoevropské sítě nebo služby 
elektronických komunikací nebo čísel;

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti článku je příliš široká. Kromě toho jeho znění není v souladu se zásadou 
kontroly a vyváženosti. Je důležité zajistit, aby pravomoci členských států ve věci frekvencí 
nebyly oslabeny novými centralizovanými postupy na úrovni EU. Proto je vhodné odkazovat 
v tomto článku na celoevropské služby.

Pozměňovací návrh 784
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) harmonizaci podmínek uvedených 
v příloze II, jež se týkají obecného 
oprávnění nebo individuálních práv na 
užívání rádiových frekvencí nebo čísel;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Harmonizace podmínek udělování individuálních práv na využívání spektra a obecných 
oprávnění v EU může usnadnit šíření bezdrátových služeb a podpořit investice a inovace ve 
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prospěch koncových uživatelů, bude-li v souladu s rozhodnutím o rádiovém spektru z r. 2002. 
Není vhodné ani úměrné, aby Komise měla pravomoc či odpovědnost vybírat podniky, které 
by měly práva na spektrum.

Pozměňovací návrh 785
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) harmonizaci podmínek uvedených 
v příloze II, jež se týkají obecného 
oprávnění nebo individuálních práv na 
užívání rádiových frekvencí nebo čísel;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 786
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) harmonizaci podmínek uvedených 
v příloze II, jež se týkají obecného 
oprávnění nebo individuálních práv na 
užívání rádiových frekvencí nebo čísel;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 787
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) harmonizaci podmínek uvedených 
v příloze II, jež se týkají obecného 
oprávnění nebo individuálních práv na 
užívání rádiových frekvencí nebo čísel;

d) harmonizaci podmínek uvedených 
v příloze II, jež se týkají obecného 
oprávnění nebo individuálních práv na 
užívání rádiových frekvencí zajišťujících 
celoevropské sítě nebo služby 
elektronických komunikací nebo čísel;

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti článku je příliš široká. Kromě toho jeho znění není v souladu se zásadou 
kontroly a vyváženosti. Je důležité zajistit, aby pravomoci členských států ve věci frekvencí 
nebyly oslabeny novými centralizovanými postupy na úrovni EU. Proto je vhodné odkazovat 
v tomto článku na celoevropské služby.

Pozměňovací návrh 788
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) harmonizaci podmínek podle přílohy I 
týkajících se obecných oprávnění.

Or. en

Odůvodnění

Část A přílohy I obsahuje řadu podmínek, které lze přiřadit obecným oprávněním, například 
podmínky sítí elektronických komunikací pro firemní zákazníky. Některé z nich mohou mít pro 
globální telekomunikační služby (GTS) svůj význam, například finanční příspěvky 
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k financování celosvětových služeb, zatímco jiné představují zbytečnou regulační zátěž. Proto 
by měla mít Komise pravomoc přijímat v této oblasti harmonizační opatření.

Pozměňovací návrh 789
Patrizia Toia

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) harmonizaci podmínek podle přílohy I 
týkajících se obecných oprávnění.

Or. en

Justification

Part A of Annex I contains a number of conditions which may be attached to general 
authorisations, such as those for operating an electronic communications network for 
business customers. Among the conditions are financial contributions to the funding of 
universal service and administrative charges as well as thirteen other conditions. For certain 
authorisations, such as for global telecommunications services, (GTS) the previously named 
financial conditions have merits. At the same time, other conditions with little or no merit are 
being imposed by one or the other national regulator creating a regulatory burden on 
providers of GTS. The Commission should have the power to adopt harmonisation measures 
in this area.

Pozměňovací návrh 790
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) ke změně nebo zrušení oprávnění nebo 
práv na užívání a postupů vztahujících se 
k písmenu d); 

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Harmonizace podmínek udělování individuálních práv na využívání spektra a obecných 
oprávnění v EU může usnadnit šíření bezdrátových služeb a podpořit investice a inovace ve 
prospěch koncových uživatelů, bude-li v souladu s rozhodnutím o rádiovém spektru z r. 2002. 
Není vhodné ani úměrné, aby Komise měla pravomoc či odpovědnost vybírat podniky, které 
by měly práva na spektrum.

Pozměňovací návrh 791
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) ke změně nebo zrušení oprávnění nebo 
práv na užívání a postupů vztahujících se 
k písmenu d); 

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 792
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) ke změně nebo zrušení oprávnění nebo 
práv na užívání a postupů vztahujících se 
k písmenu d); 

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Všechna prováděcí opatření podle článku 6a by měla být přijímána v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou. Postup pro naléhavé případy není pro přijímání těchto opatření 
odůvodněný.

Pozměňovací návrh 793
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) ke stanovení postupů pro výběr 
podniků, jimž vnitrostátní regulační 
orgány udělí individuální právo na 
užívání rádiových frekvencí nebo čísel, 
případně v souladu s ustanoveními článku 
6b. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Harmonizace podmínek udělování individuálních práv na využívání spektra a obecných 
oprávnění v EU může usnadnit šíření bezdrátových služeb a podpořit investice a inovace ve 
prospěch koncových uživatelů, bude-li v souladu s rozhodnutím o rádiovém spektru z r. 2002. 
Není vhodné ani úměrné, aby Komise měla pravomoc či odpovědnost vybírat podniky, které 
by měly práva na spektrum.

Pozměňovací návrh 794
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) ke stanovení postupů pro výběr 
podniků, jimž vnitrostátní regulační 

vypouští se
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orgány udělí individuální právo na 
užívání rádiových frekvencí nebo čísel, 
případně v souladu s ustanoveními článku 
6b. 

Or. es

Pozměňovací návrh 795
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) ke stanovení postupů pro výběr 
podniků, jimž vnitrostátní regulační 
orgány udělí individuální právo na 
užívání rádiových frekvencí nebo čísel, 
případně v souladu s ustanoveními článku 
6b.  

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Všechna prováděcí opatření podle článku 6a by měla být přijímána v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou. Postup pro naléhavé případy není pro přijímání těchto opatření 
odůvodněný.

Pozměňovací návrh 796
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) ke stanovení postupů pro výběr podniků,
jimž vnitrostátní regulační orgány udělí 
individuální právo na užívání rádiových 
frekvencí nebo čísel, případně v souladu 
s ustanoveními článku 6b. 

f) ke stanovení postupů pro výběr podniků 
zajišťujících celoevropské sítě nebo služby 
elektronických komunikací, jimž 
vnitrostátní regulační orgány udělí 
individuální právo na užívání rádiových 
frekvencí nebo čísel, případně v souladu 
s ustanoveními článku 6b.

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti článku je příliš široká. Kromě toho jeho znění není v souladu se zásadou 
kontroly a vyváženosti.

Pozměňovací návrh 797
Gianni De Michelis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření uvedená v písmenech a) až d) a f), 
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.

Opatření uvedená v písmenech a) až d) a f), 
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. Komise přijme tato opatření 
a v co nejvyšší míře přitom zohlední 
posudky příslušných technických 
a standardizačních organizací, po 
konzultacích se zúčastněnými subjekty.

Or. en
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Pozměňovací návrh 798
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření uvedená v písmenech a) až d) 
a f), 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.

Opatření uvedená v písmenech a) a b), 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.

Or. en

Odůvodnění

Harmonizace podmínek udělování individuálních práv na využívání spektra a obecných 
oprávnění v EU může usnadnit šíření bezdrátových služeb a podpořit investice a inovace ve 
prospěch koncových uživatelů, bude-li v souladu s rozhodnutím o rádiovém spektru z r. 2002. 
Není vhodné ani úměrné, aby Komise měla pravomoc či odpovědnost vybírat podniky, které 
by měly práva na spektrum.

Pozměňovací návrh 799
Herbert Reul

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření uvedená v písmenech a) až d) a 
f), jež mají tuto směrnici doplnit o jiné než 
podstatné prvky, se přijmou v souladu s 
regulativním postupem s kontrolou, 

Opatření uvedená v prvním pododstavci, 
jež mají tuto směrnici doplnit o jiné než 
podstatné prvky, se přijmou v souladu 
s regulativním postupem s kontrolou, 
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uvedeným v čl. 14 odst. 3. Ze závažných 
naléhavých důvodů může Komise použít 
postup pro naléhavé případy, uvedený 
v čl. 14 odst. 4.

uvedeným v čl. 14 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Všechna prováděcí opatření podle článku 6a by měla být přijímána v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou. Postup pro naléhavé případy není pro přijímání těchto opatření 
odůvodněný.

Pozměňovací návrh 800
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření uvedená v písmenech a) až d) 
a f), 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.

Opatření uvedená v předcházejícím 
odstavci, 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.

Or. es

Pozměňovací návrh 801
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 2 – pododstavec 2



PE407.807v01-00 54/72 AM\727532CS.doc
Externí překlad

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise posoudí opodstatněnost žádosti 
s přihlédnutím ke konkrétní situaci 
v daném členském státě a částečné 
osvobození nebo dočasnou odchylku 
anebo oboje udělí za předpokladu, že tím 
nežádoucím způsobem neoddálí provádění 
prováděcích opatření uvedených 
v odstavci 1 ani nevytvoří nežádoucí 
rozdíly v oblasti hospodářské soutěže nebo 
regulace jednotlivých členských států.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 802
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při provádění ustanovení tohoto článku 
může být Komisi nápomocen Evropský 
úřad pro trh elektronických komunikací 
(dále jen „úřad“). Případné stanovisko 
úřadu, předložené v souladu s článkem 11 
nařízení […], Komise v nejvyšší míře 
zohlední.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 803
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při provádění ustanovení tohoto článku 
může být Komisi nápomocen Evropský 
úřad pro trh elektronických komunikací 
(dále jen „úřad“). Případné stanovisko 
úřadu, předložené v souladu s článkem 11 
nařízení […], Komise v nejvyšší míře 
zohlední.

3. Při provádění ustanovení tohoto článku 
Komise v nejvyšší míře zohlední 
vnitrostátní plány přidělování frekvencí 
a předpisy Mezinárodní telekomunikační 
unie v oblasti rádiového spektra. 

Or. en

Pozměňovací návrh 804
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při provádění ustanovení tohoto článku 
může být Komisi nápomocen Evropský 
úřad pro trh elektronických komunikací 
(dále jen „úřad“). Případné stanovisko 
úřadu, předložené v souladu s článkem 11 
nařízení […], Komise v nejvyšší míře 
zohlední.

3. Při provádění ustanovení tohoto 
odstavce může být Komisi nápomocen 
Úřad evropských regulačních orgánů 
v oblasti telekomunikací (BERT).
Případné stanovisko úřadu BERT Komise 
v nejvyšší míře zohlední.

Or. es

Pozměňovací návrh 805
Hannes Swoboda

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Článek 6 b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6b vypouští se
Společné výběrové řízení pro vydávání 

práv
1. Technické prováděcí opatření uvedené 
v čl. 6a odst. 1 písm. f) může stanovit, aby 
úřad podal návrh na výběr podniku či 
podniků, kterým lze udělit individuální 
práva na užívání rádiových frekvencí 
nebo čísel v souladu s článkem 12 
nařízení [...].
V těchto případech musí být v opatření 
uvedena lhůta, ve které úřad výběr 
provede, postup, pravidla a podmínky 
tohoto výběru a informace o poplatcích, 
které budou držiteli práv na užívání 
rádiových frekvencí a/nebo čísel uloženy, 
aby bylo zajištěno optimální využití 
spektra nebo zdrojů číslování. Výběrové 
řízení musí být otevřené, průhledné, 
nediskriminační a objektivní.
2. Komise přijme opatření, na jehož 
základě se vybere podnik či podniky, jimž 
bude individuální právo na užívání 
rádiových frekvencí nebo čísel vydáno, 
přičemž v nejvyšší míře zohlední 
stanovisko úřadu. V opatření musí být 
uvedena lhůta, ve které tato práva na 
užívání vnitrostátní regulační orgány 
vydají. Komise přitom jedná v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 14a odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 806
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 b – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Technické prováděcí opatření uvedené 
v čl. 6a odst. 1 písm. f) může stanovit, aby 
úřad podal návrh na výběr podniku či 
podniků, kterým lze udělit individuální 
práva na užívání rádiových frekvencí nebo 
čísel v souladu s článkem 12 nařízení [...].

1. Technické prováděcí opatření uvedené 
v čl. 6a odst. 1 písm. f) může stanovit, aby 
úřad podal návrh na výběr podniku či 
podniků zajišťujících celoevropské sítě 
nebo služby elektronických komunikací, 
kterým lze udělit individuální práva na 
užívání rádiových frekvencí nebo čísel 
v souladu s článkem 12 nařízení [...].

Or. en

Odůvodnění

Článek 6 není v souladu se zásadou subsidiarity. Je důležité zajistit, aby pravomoci členských 
států ve věci frekvencí nebyly oslabeny novými centralizovanými postupy na úrovni EU. Proto 
je vhodné odkazovat v tomto článku na celoevropské služby.

Pozměňovací návrh 807
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 b odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme opatření, na jehož 
základě se vybere podnik či podniky, jimž 
bude individuální právo na užívání 
rádiových frekvencí nebo čísel vydáno, 
přičemž v nejvyšší míře zohlední 
stanovisko úřadu. V opatření musí být 
uvedena lhůta, ve které tato práva na 
užívání vnitrostátní regulační orgány 
vydají. Komise přitom jedná v souladu 

2. Komise přijme opatření, na jehož 
základě se vybere podnik či podniky 
zajišťující celoevropské sítě nebo služby 
elektronických komunikací, jimž bude 
individuální právo na užívání rádiových 
frekvencí nebo čísel vydáno, přičemž 
v nejvyšší míře zohlední stanovisko úřadu. 
V opatření musí být uvedena lhůta, ve 
které tato práva na užívání vnitrostátní 
regulační orgány vydají. Komise přitom 
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s postupem uvedeným v čl. 14a odst. 2. jedná v souladu s postupem uvedeným v čl. 
14a odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Článek 6 není v souladu se zásadou subsidiarity. Je důležité zajistit, aby pravomoci členských 
států ve věci frekvencí nebyly oslabeny novými centralizovanými postupy na úrovni EU. Proto 
je vhodné odkazovat v tomto článku na celoevropské služby.

Pozměňovací návrh 808
Rebecca Harms

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 8 – písm. a
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V tomto ohledu členské státy zmocní
příslušné orgány k tomu, aby ve vhodných 
případech ukládaly finanční sankce. 
Opatření a důvody, z nichž tato opatření 
vycházejí, musí být dotyčnému podniku 
neprodleně sděleny a musí v nich být 
stanovena přiměřená lhůta, v níž má 
podnik opatření splnit.“

V tomto ohledu členské státy zmocní 
příslušné orgány k tomu, aby ve vhodných 
případech ukládaly:

a) odrazující finanční sankce, které mohou 
zahrnovat periodické sankce se zpětným 
účinkem; a
b) příkazy k ukončení poskytování služby 
nebo balíčku služeb, které by vedly k 
značnému narušení hospodářské soutěže, 
do dosažení souladu s přístupovými 
povinnostmi uloženými na základě 
analýzy trhu podle článku 16.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh navrhuje dvě výslovné vymáhací pravomoci, které jsou v současné době 
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k dispozici některým, nikoli však všem regulačním orgánům a které se prokázaly jako účinná 
pomoc při vymáhání. Zejména schopnost zabránit dominantnímu subjektu, aby zahájil službu, 
která by omezila hospodářskou soutěž před otevřením přístupu pro všechny za rovných 
podmínek, je důležitá pro zajištění toho, aby trhy mohly být konkurenční (a nikoli 
monopolizované) od samého počátku, což podporuje nové produkty a nižší ceny.

Pozměňovací návrh 809
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 8 – písm. a
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V tomto ohledu členské státy zmocní 
příslušné orgány k tomu, aby ve vhodných 
případech ukládaly finanční sankce. 
Opatření a důvody, z nichž tato opatření 
vycházejí, musí být dotyčnému podniku 
neprodleně sděleny a musí v nich být 
stanovena přiměřená lhůta, v níž má 
podnik opatření splnit.“

V tomto ohledu členské státy zmocní 
příslušné orgány k tomu, aby ve vhodných 
případech ukládaly:

a) odrazující finanční sankce, které mohou 
zahrnovat periodické sankce se zpětným 
účinkem; a
b) příkazy k ukončení poskytování služby 
nebo balíčku služeb, které by vedly k 
značnému narušení hospodářské soutěže, 
do dosažení souladu s přístupovými 
povinnostmi uloženými na základě 
analýzy trhu podle článku 16.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh navrhuje dvě výslovné vymáhací pravomoci, které jsou v současné době 
k dispozici některým, nikoli však všem regulačním orgánům a které se prokázaly jako účinná 
pomoc při vymáhání. Zejména schopnost zabránit dominantnímu subjektu, aby zahájil službu, 
která by omezila hospodářskou soutěž před otevřením přístupu pro všechny za rovných 
podmínek, je důležitá pro zajištění toho, aby trhy mohly být konkurenční (a nikoli 
monopolizované) od samého počátku, což podporuje nové produkty a nižší ceny.
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Pozměňovací návrh 810
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 8 – písm. c
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech závažných a opakovaných 
porušení podmínek obecného oprávnění, 
práv na užívání nebo zvláštních povinností 
uvedených v čl. 6 odst. 2, ve kterých 
opatření přijatá za účelem dosažení jejich 
plnění, jak jsou uvedena v odstavci 3 
tohoto článku, nejsou úspěšná, mohou 
vnitrostátní regulační orgány zabránit 
podniku v dalším zajišťování sítí nebo 
poskytování služeb elektronických 
komunikací nebo pozastavit či odejmout 
práva na užívání. Za dobu, v níž porušení 
podmínek trvalo, lze uložit účinné, 
přiměřené a odrazující sankce a pokuty i 
v případě, že toto porušení bylo následně 
napraveno.“

V případech závažných nebo opakovaných 
porušení podmínek obecného oprávnění, 
práv na užívání nebo zvláštních povinností 
uvedených v čl. 6 odst. 2, ve kterých 
opatření přijatá za účelem dosažení jejich 
plnění, jak jsou uvedena v odstavci 3 
tohoto článku, nejsou úspěšná, mohou 
vnitrostátní regulační orgány zabránit 
podniku v dalším zajišťování sítí nebo 
poskytování služeb elektronických 
komunikací nebo pozastavit či odejmout 
práva na užívání. Za dobu, v níž porušení 
podmínek trvalo, lze uložit účinné, 
přiměřené a odrazující sankce a pokuty i 
v případě, že toto porušení bylo následně 
napraveno.“

Or. en

Pozměňovací návrh 811
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 8 – písm. d
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Bez ohledu na odstavce 2, 3 a 5, pokud 
má příslušný orgán důkaz o porušení 
podmínek obecného oprávnění, podmínek 
práv na užívání nebo zvláštních povinností 
uvedených v čl. 6 odst. 2, které představuje 
bezprostřední a vážné ohrožení veřejného 
pořádku, veřejné bezpečnosti nebo ochrany 
zdraví nebo způsobí vážné hospodářské

6. Bez ohledu na odstavce 2, 3 a 5, pokud 
má příslušný orgán důkaz o porušení 
podmínek obecného oprávnění, podmínek 
práv na užívání nebo zvláštních povinností 
uvedených v čl. 6 odst. 2, které představuje 
bezprostřední a vážné ohrožení veřejného 
pořádku, veřejné bezpečnosti nebo ochrany 
zdraví nebo způsobí vážné hospodářské 
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nebo provozní problémy ostatním 
poskytovatelům nebo uživatelům sítí nebo 
služeb elektronických komunikací, může 
přijmout naléhavá předběžná opatření 
k nápravě situace do přijetí konečného 
rozhodnutí. Dotyčnému podniku musí být 
poté poskytnuta přiměřená možnost 
vyjádřit své názory a navrhnout nápravu. 
Příslušný orgán může předběžná opatření, 
jež budou platná po dobu nejdéle tří 
měsíců, případně potvrdit.

nebo provozní problémy ostatním 
poskytovatelům nebo uživatelům sítí nebo 
služeb elektronických komunikací, může 
přijmout naléhavá předběžná opatření 
k nápravě situace do přijetí konečného 
rozhodnutí. Dotyčnému podniku musí být 
poté poskytnuta přiměřená možnost 
vyjádřit své názory a navrhnout nápravu. 
Příslušný orgán může předběžná opatření, 
jež budou platná po dobu nejdéle tří 
měsíců, případně potvrdit, s možností 
prodloužení o další 3 měsíce, pokud by 
prováděcí postup nebyl dokončen.

Or. es

Pozměňovací návrh 812
Mary Honeyball

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 9 a (nový)
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) V čl. 11 odst. 1 se doplňuje nový 
pododstavec 1, který zní:
„fa) povzbuzování účinného využívání 
a zajištění efektivní správy rádiových 
frekvencí.“

Or. en

Odůvodnění

Obchodování se spektrem povzbuzuje účinnost spektra a mělo by vyloučit zbytečné hromadění 
spektra. Přesné údaje o využití spektra z podniků by však úřadu BERT a vnitrostátním 
regulačním orgánům pomohly přesně posoudit využití spektra.
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Pozměňovací návrh 813
Gianni De Michelis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 13
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen článek 9a směrnice 
2002/21/ES (rámcové směrnice), uvedou 
členské státy oprávnění, která již existují 
ke dni 31. prosince 2009, do souladu 
s články 5, 6 a 7 a přílohou I této směrnice, 
a to nejpozději do [31. prosince 2010].

1. Aniž je dotčen článek 9a směrnice 
2002/21/ES (rámcové směrnice), uvedou 
členské státy oprávnění, která již existují 
ke dni 31. prosince 2009, do souladu 
s články 5, 6 a 7 a přílohou I této směrnice, 
a to nejpozději do *

___________
* pěti let po datu provedení této směrnice

Or. en

Odůvodnění

Přechod od současného režimu správy spektra k novému režimu je pro mnoho průmyslových 
odvětví zásadní a měl by být uplatněn opatrný přístup. Aby byly správně řešeny otázky dědění 
u držitelů oprávnění, kteří mají nyní dlouhodobá oprávnění platná ještě dlouho po nyní 
navrhovaném datu, není vhodné, aby byla období pro přezkum natolik krátká. To narušuje 
důležité investice provedené v současném systému udělování oprávnění. Považujeme za 
příhodné provázat povinnost členských států sladit stávající oprávnění s novým režimem 
s načasováním regulačního přezkumu.

Pozměňovací návrh 814
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 13
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen článek 9a směrnice 
2002/21/ES (rámcové směrnice), uvedou 
členské státy oprávnění, která již existují 
ke dni 31. prosince 2009, do souladu 
s články 5, 6 a 7 a přílohou I této směrnice, 

1. Aniž je dotčen článek 9a směrnice 
2002/21/ES (rámcové směrnice), uvedou 
členské státy obecná oprávnění a práva na 
užívání, která již existují ke dni [datum 
provedení], do souladu s články 5, 6 a 7 
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a to nejpozději do [31. prosince 2010]. a přílohou I této směrnice, a to nejpozději 
do [dva roky po vstupu v platnost].

Or. es

Pozměňovací návrh 815
Gianni De Michelis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 13
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě, že uplatňování odstavce 1 
povede k omezení práv nebo rozšíření 
povinností podle stávajících oprávnění, 
mohou členské státy prodloužit platnost 
takových práv a povinností nejdéle do [30. 
září 2011] za předpokladu, že tím nebudou 
dotčena práva ostatních podniků podle 
právních předpisů Společenství. Členské 
státy oznámí taková prodloužení platnosti 
Komisi s uvedením důvodů.

2. V případě, že uplatňování odstavce 1 
povede k omezení práv nebo rozšíření 
povinností podle stávajících oprávnění, 
mohou členské státy prodloužit platnost 
takových práv a povinností o další rok za 
předpokladu, že tím nebudou dotčena 
práva ostatních podniků podle právních 
předpisů Společenství. Členské státy 
oznámí taková prodloužení platnosti 
Komisi s uvedením důvodů.

Or. en

Odůvodnění

Přechod od současného režimu správy spektra k novému režimu je pro mnoho průmyslových 
odvětví zásadní a měl by být uplatněn opatrný přístup. Aby byly správně řešeny otázky dědění 
u držitelů oprávnění, kteří mají nyní dlouhodobá oprávnění platná ještě dlouho po nyní 
navrhovaném datu, není vhodné, aby byla období pro přezkum natolik krátká. To narušuje 
důležité investice provedené v současném systému udělování oprávnění. Považujeme za 
příhodné provázat povinnost členských států sladit stávající oprávnění s novým režimem 
s načasováním regulačního přezkumu.
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Pozměňovací návrh 816
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 13
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě, že uplatňování odstavce 1 
povede k omezení práv nebo rozšíření 
povinností podle stávajících oprávnění, 
mohou členské státy prodloužit platnost 
takových práv a povinností nejdéle do [30. 
září 2011] za předpokladu, že tím nebudou 
dotčena práva ostatních podniků podle 
právních předpisů Společenství. Členské 
státy oznámí taková prodloužení platnosti 
Komisi s uvedením důvodů.

2. V případě, že uplatňování odstavce 1 
povede k omezení práv nebo rozšíření 
povinností podle stávajících obecných 
oprávnění nebo práv na užívání, mohou 
členské státy prodloužit platnost takových 
práv a povinností nejdéle do [datum 
provedení] za předpokladu, že tím nebudou 
dotčena práva ostatních podniků podle 
právních předpisů Společenství. Členské 
státy oznámí taková prodloužení platnosti 
Komisi s uvedením důvodů.

Or. es

Pozměňovací návrh 817
Gianni De Michelis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 3 – písm. a
Směrnice 2002/20/ES
Příloha I – část A – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Přístupnost čísel z národního číslovacího 
plánu pro koncové uživatele, čísel 
z evropského telefonního číslovacího 
prostoru (ETNS) a univerzálních 
mezinárodních bezplatných telefonních 
čísel (UIFN) a podmínky v souladu se 
směrnicí 2002/22/ES (směrnice o 
univerzální službě).

4. Přístupnost čísel z národního číslovacího 
plánu pro koncové uživatele 
a celosvětových mezinárodních systémů 
číslování ve správě ITU-T a evropského 
telefonního číslovacího prostoru (ETNS),
včetně podmínek v souladu se směrnicí 
2002/22/ES (směrnice o univerzální 
službě).

Or. en
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Odůvodnění

Návrh Komise by měl vycházet z reálné poptávky a potřeb trhu. Pokud jde o ETNS, je třeba 
zdůraznit, že tato čísla jsou nutná pouze v případě poskytování celoevropských služeb na 
základě obchodních smluv mezi podniky se sídlem v různých členských státech.

Pozměňovací návrh 818
Catherine Trautmann

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 3 – písm. a
Směrnice 2002/20/ES
Příloha I – část A – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Přístupnost čísel z národního 
číslovacího plánu pro koncové uživatele, 
čísel z evropského telefonního číslovacího 
prostoru (ETNS) a univerzálních 
mezinárodních bezplatných telefonních 
čísel (UIFN) a podmínky v souladu se 
směrnicí 2002/22/ES (směrnice o 
univerzální službě).

4. Přístupnost čísel z národních 
číslovacích plánů členských států pro 
koncové uživatele, čísel z evropského 
telefonního číslovacího prostoru (ETNS) 
a univerzálních mezinárodních bezplatných 
telefonních čísel (UIFN) a podmínky 
v souladu se směrnicí 2002/22/ES 
(směrnice o univerzální službě).

Or. en

Odůvodnění

Vnitřní trh vyžaduje přeshraniční přístup k číslům.

Pozměňovací návrh 819
Stefano Zappalà

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 3 – písm. a
Směrnice 2002/20/ES
Příloha I – část A – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Přístupnost čísel z národního 
číslovacího plánu pro koncové uživatele, 
čísel z evropského telefonního číslovacího 
prostoru (ETNS) a univerzálních 

4. Přístupnost čísel z národních 
číslovacích plánů členských států pro 
koncové uživatele, čísel z evropského 
telefonního číslovacího prostoru (ETNS) 
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mezinárodních bezplatných telefonních 
čísel (UIFN) a podmínky v souladu se 
směrnicí 2002/22/ES (směrnice o 
univerzální službě).

a univerzálních mezinárodních bezplatných 
telefonních čísel (UIFN) a podmínky 
v souladu se směrnicí 2002/22/ES 
(směrnice o univerzální službě).

Or. en

Odůvodnění

Vnitřní trh vyžaduje přeshraniční přístup k číslům. Tato změna je v souladu s navrhovanými 
změnami článku 28 směrnice o univerzální službě.

Pozměňovací návrh 820
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I bod 3 písm. g)
Směrnice 2002/20/ES
Příloha I – část A – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19. Soulad s vnitrostátními prováděcími 
předpisy ke směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2001/29/ES a ke 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2004/48/ES.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Bylo by více efektivní a žádoucí, kdyby rozprava o ochraně autorských práv a souvisejících 
otázek sítí elektronických komunikací byla řešena v rámci konzultací o obsahu on-line. Tato 
iniciativa má vytvořit řádné prostředí pro dialog, ve kterém mohou všechny zúčastněné strany 
z celého řetězce přidané hodnoty spolupracovat, aby nalezly řešení na základě samoregulace, 
podporovaná všemi zúčastněnými subjekty.
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Pozměňovací návrh 821
Paul Rübig

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 3 – písm. g a (nové)
Směrnice 2002/20/ES
Příloha I – část A – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) Doplňuje se nový bod, který zní:
„19a. Povinnosti transparentnosti 
poskytovatelů veřejných komunikačních 
sítí, kteří musí zajistit spojení konec–
konec, včetně neomezeného přístupu 
k obsahu, službám a aplikacím, v souladu 
s cíli a zásadami, které stanoví článek 8 
směrnice 2002/21/ES, zveřejnění týkající 
se omezení přístupu ke službám 
a aplikacím a politik správy provozu, 
a pokud je to vhodné a úměrné, přístup 
vnitrostátních regulačních orgánů 
k údajům nutným pro ověření přesnosti 
takového zveřejnění.”

Or. en

Odůvodnění

Stávající soubor povinnosti nezahrnuje výslovně povinnosti transparentnosti pro účely 
zajištění ochrany práv přístupu koncového uživatele. Zejména je důležité, aby vnitrostátní 
regulační orgány měly dostatek informací pro posouzení toho, jak poskytovatelé veřejných 
komunikačních sítí dodržují svou povinnost umožnit koncovým uživatelům přístup k obsahu, 
službám a aplikacím dle jejich výběru. Podmínky obecného oprávnění stanoví mechanismus 
zajištění transparentnosti poskytovatelů veřejných komunikačních sítí, kteří nemají 
významnou tržní sílu.

Pozměňovací návrh 822
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 4 – písm. a
Směrnice 2002/20/ES
Příloha I – část B – bod 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Povinnost poskytovat službu nebo 
používat druh technologie, pro které byla 
práva na užívání frekvence udělena, 
případně včetně požadavků na pokrytí.

1. Povinnost poskytovat službu nebo 
používat druh technologie, pro které byla 
práva na užívání frekvence udělena, 
případně včetně výhradního užívání 
frekvence pro vysílání zvláštního 
audiovizuálního obsahu nebo služby 
a požadavků na pokrytí.

Or. fr

Odůvodnění

Výhradní využití frekvence pro vysílací službu by mělo být stále možné. Efektivní využití 
frekvence by mohlo být podmínkou spojenou s právy na užívání.

Pozměňovací návrh 823
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 4 – písm. a
Směrnice 2002/20/ES
Příloha I – část B – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Povinnost poskytovat službu nebo 
používat druh technologie, pro které byla 
práva na užívání frekvence udělena, 
případně včetně požadavků na pokrytí.

1. Povinnost poskytovat službu nebo 
používat druh technologie, pro které byla 
práva na užívání frekvence udělena, 
případně včetně požadavků na pokrytí 
a jakost.

Or. es

Pozměňovací návrh 824
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 4 – písm. c
Směrnice 2002/20/ES
Příloha I – část B – bod 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) V bodě 4 se zrušuje výraz „s výhradou 
veškerých změn v národním plánu 
frekvencí“.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 825
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 4 – písm. d
Směrnice 2002/20/ES
Příloha I – část B – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Dobrovolné závazky, které podniky 
nabývající právo na užívání převzaly 
v průběhu konkurenčního nebo 
srovnávacího výběrového řízení.

7. Dobrovolné závazky, které podniky 
nabývající právo na užívání převzaly 
v průběhu konkurenčního nebo 
srovnávacího výběrového řízení. Pokud 
takový závazek v podstatě odpovídá jedné 
nebo více povinnostem uvedeným 
v článcích 9 až 13a směrnice 2002/19/ES, 
má se za to, že platnost závazku skončí 
nejpozději do 1. ledna 2010.

Or. en

Odůvodnění

Regulační povinnosti lze ukládat pouze podnikům s významnou tržní silou odůvodňující 
regulaci ex ante. Před rámcem z roku 2002 bylo získání práv užívání někdy podmíněno
„dobrovolným závazkem“ nových subjektů trhu, který takovým regulačním povinnostem 
odpovídal (povinnost nediskriminace atd.). Aby se předešlo zachování regulace bez ohledu na 
tržní sílu, bude se mít za to, že platnost takových „dobrovolných závazků“ po přechodném 
období skončila.
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Pozměňovací návrh 826
Mary Honeyball

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 4 a (nový)
Směrnice 2002/20/ES
Příloha I – část C – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) V části C se bod 1 nahrazuje tímto:
"1. Určení služby, pro kterou bude číslo 
použito, včetně všech požadavků 
spojených s poskytováním uvedené služby, 
a pro vyloučení pochyb tarifních zásad 
a nejvyšších cen, které mohou platit pro 
specifická rozpětí čísel pro účely zajištění 
ochrany spotřebitele v souladu s čl. 8 odst. 
4 písm. b) směrnice 2002/21/ES.“

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní rozpětí čísel se týkají konkrétních druhů služeb (bezplatné volání, vnitrostátní sazba, 
místní sazba). Je důležité, aby mohly vnitrostátní regulační orgány zajistit, aby poplatky, které 
provozovatelé vybírají za tyto služby, byly v mezích rozpětí, které zákazníci očekávají. 
Například by mohli zákazníci důvodně očekávat, že číslo s (negeografickou) vnitrostátní 
sazbou bude zatíženo poplatkem ve výši obvyklé vnitrostátní sazby.

Pozměňovací návrh 827
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha II
Směrnice 2002/20/ES
Příloha II

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve směrnici 2002/20/ES (autorizační 
směrnice) se doplňuje nová příloha II, 
která zní:

vypouští se

Or. es
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Odůvodnění

Soulad s uvedeným vypuštěním čl. 6a písm. d).

Pozměňovací návrh 828
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha II
Směrnice 2002/20/ES
Příloha II

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve směrnici 2002/20/ES (autorizační 
směrnice) se doplňuje nová příloha II, 
která zní:

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

To je v souladu s pozměňovacím návrhem k navrženým článkům 6a a 6b autorizační směrnice.

Pozměňovací návrh 829
Mary Honeyball

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha II
Směrnice 2002/20/ES
Příloha II – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) metoda stanovení uživatelských 
poplatků za právo na užívání rádiových 
frekvencí; 

d) metoda stanovení uživatelských 
poplatků za právo na užívání rádiových 
frekvencí, aniž jsou dotčeny systémy 
definované členskými státy v případech, 
kdy je povinnost platit uživatelské 
poplatky nahrazena povinností splnit 
zvláštní cíle obecného zájmu;

Or. en
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Odůvodnění

Členské státy musí mít nadále možnost zachovat nebo zavádět systémy nahrazující povinnou 
platbu uživatelských poplatků povinností plnit konkrétní cíle obecného zájmu. Takové 
mechanismy jsou obvyklé v oblasti pozemních vysílacích frekvencí, kde slouží cílům plurality 
médií.

Pozměňovací návrh 830
Anne Laperrouze

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha II
Směrnice 2002/20/ES
Příloha II – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) metoda stanovení uživatelských 
poplatků za právo na užívání rádiových 
frekvencí;

d) metoda stanovení uživatelských 
poplatků za právo na užívání rádiových 
frekvencí, aniž jsou dotčeny mechanismy, 
které členské státy přijaly pro nahrazení 
povinnosti uživatelských práv povinností 
splnit zvláštní cíle obecného zájmu;

Or. fr

Odůvodnění

Členské státy by měly mít nadále možnost zachovat nebo zavádět mechanismy nahrazující 
povinnou platbu uživatelských poplatků povinností plnit cíle obecného zájmu. Takové 
mechanismy, které slouží cílům plurality médií, odpovídají obvyklým postupům v oblasti 
přidělování pozemních vysílacích frekvencí.
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