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Pozměňovací návrh 111
Gunnar Hökmark

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(5) Aby byl zajištěn přístup přiměřený a 
přizpůsobený proměnlivým podmínkám 
hospodářské soutěže, vnitrostátní regulační 
orgány mohou definovat trhy na nižším než 
celostátním základě nebo zrušit regulační 
povinnosti na trzích nebo v zeměpisných 
oblastech, kde existuje účinná hospodářská 
soutěž v oblasti infrastruktur.

(5) Při provádění analýzy trhu by se 
vnitrostátní regulační orgány měly snažit 
zajistit, aby regulace usnadňovala co 
nejširší rozmístění infrastruktury v míře, 
která je hospodářsky životaschopná a 
umožňuje spotřebitelům ve všech 
zeměpisných oblastech využívat 
výhod účinné hospodářské soutěže. Aby 
byl zajištěn přístup přiměřený a 
přizpůsobený proměnlivým podmínkám 
hospodářské soutěže, vnitrostátní regulační 
orgány mohou definovat trhy na nižším než 
celostátním základě a zrušit regulační 
povinnosti na geografických trzích, kde
existuje účinná hospodářská soutěž v 
oblasti infrastruktur.

Při posuzování, které povinnosti v oblasti 
přístupu je nejvhodnější stanovit pro 
usnadnění účinných investic a účinné 
hospodářské soutěže, by měly vnitrostátní 
regulační orgány zohlednit veškeré 
odlišné podmínky v jednotlivých 
zeměpisných oblastech v rámci jejich 
členských států a chránit přitom zájmy 
spotřebitelů, včetně zájmů venkovských 
oblastí a zájmů jednotného trhu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží v souladu se zásadami právních předpisů v oblasti 
hospodářské soutěže nalézt kompromis v otázce zeměpisného členění, kterým se musí řídit 
vnitrostátní regulační orgány při provádění analýzy.
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Pozměňovací návrh 112
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(5) Aby byl zajištěn přístup přiměřený a 
přizpůsobený proměnlivým podmínkám 
hospodářské soutěže, vnitrostátní regulační 
orgány mohou definovat trhy na nižším než 
celostátním základě nebo zrušit regulační 
povinnosti na trzích nebo v zeměpisných 
oblastech, kde existuje účinná hospodářská 
soutěž v oblasti infrastruktur.

(5) Při provádění analýzy trhu by se 
vnitrostátní regulační orgány měly snažit 
zajistit, aby regulace usnadňovala co 
nejširší rozmístění infrastruktury v míře, 
která je hospodářsky životaschopná a 
umožňuje spotřebitelům ve všech 
zeměpisných oblastech využívat 
výhod účinné hospodářské soutěže. Aby 
byl zajištěn přístup přiměřený a 
přizpůsobený proměnlivým podmínkám 
hospodářské soutěže, vnitrostátní regulační 
orgány mohou definovat trhy na nižším než 
celostátním základě a zrušit regulační 
povinnosti na geografických trzích, kde 
existuje účinná hospodářská soutěž v 
oblasti infrastruktur.

Při posuzování, které povinnosti v oblasti 
přístupu je nejvhodnější stanovit pro 
usnadnění účinných investic a účinné 
hospodářské soutěže, by měly vnitrostátní 
regulační orgány zohlednit veškeré 
odlišné podmínky v jednotlivých 
zeměpisných oblastech v rámci jejich 
členských států a chránit přitom zájmy 
spotřebitelů, včetně zájmů venkovských 
oblastí a zájmů jednotného trhu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží v souladu se zásadami právních předpisů v oblasti 
hospodářské soutěže nalézt kompromis v otázce zeměpisného členění, kterým se musí řídit 
vnitrostátní regulační orgány při provádění analýzy.
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Pozměňovací návrh 113
Amalia Sartori

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(5) Aby byl zajištěn přístup přiměřený a 
přizpůsobený proměnlivým podmínkám 
hospodářské soutěže, vnitrostátní regulační 
orgány mohou definovat trhy na nižším než 
celostátním základě nebo zrušit regulační 
povinnosti na trzích nebo v zeměpisných 
oblastech, kde existuje účinná hospodářská 
soutěž v oblasti infrastruktur.

(5) Při provádění analýzy trhu by se 
vnitrostátní regulační orgány měly snažit 
zajistit, aby regulace usnadňovala co 
nejširší rozmístění infrastruktury v míře, 
která je hospodářsky životaschopná a 
umožňuje spotřebitelům ve všech 
zeměpisných oblastech využívat 
výhod účinné hospodářské soutěže. Aby 
byl zajištěn přístup přiměřený a 
přizpůsobený proměnlivým podmínkám 
hospodářské soutěže, vnitrostátní regulační 
orgány mohou definovat trhy na nižším než 
celostátním základě a zrušit regulační 
povinnosti na geografických trzích, kde 
existuje účinná hospodářská soutěž v 
oblasti infrastruktur.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží v souladu se zásadami právních předpisů v oblasti 
hospodářské soutěže nalézt kompromis v otázce zeměpisného členění, kterým se musí řídit 
vnitrostátní regulační orgány při provádění analýzy.

Pozměňovací návrh 114
Erika Mann

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(14a) Investice do nových a lepších 
přístupových infrastruktur jsou obvykle 
spojeny se značnými kapitálovými nároky, 
nejistotou v oblasti poptávky a dlouhým 
hospodářským životním cyklem, který vede 
k vyšším investičním rizikům. Směrnice 
2002/21/ES a 2002/19/ES by měly 
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podporovat regulační přístup, který bude 
povzbuzovat investice do těchto 
infrastruktur tím, že umožní vnitrostátním 
regulačním orgánům stanovovat 
v průběhu následujících období přezkumu 
podmínky přístupu do nově vybudovaných 
infrastruktur a to do doby, dokud bude na 
trhu přítomna významná tržní síla, s cílem 
zajistit jistotu plánování pro všechny 
operátory prostřednictvím spravedlivých 
dohod o sdílení rizika mezi investory a 
uchazeči o přístup s cílem zajistit rovné 
podmínky pro prvotní investory a 
operátory, kteří mají prospěch z přístupu 
do nové infrastruktury, a prostřednictvím 
podpory tržně orientovaných mechanismů 
určování cen zajišťujících dostatečnou 
míru pružnosti ke stanovení rozdílných 
cen pro rozdílné produkty a kvalitu 
produktů, jež budou odrážet hodnotu 
produktu a/nebo služeb pro spotřebitele.

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění, který je vodítkem pro vnitrostátní regulační orgány při uplatňování zásad 
regulace v čl. 8 odst. 4a rámcové směrnice.

Pozměňovací návrh 115
Dominique Vlasto

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(14b) Při stanovování povinností 
souvisejících s přístupem do nových a 
lepších infrastruktur by vnitrostátní 
regulační orgány měly zajistit, že 
přístupové podmínky budou odrážet 
podmínky příslušných investičních 
rozhodnutí a zohledňovat mimo jiné 
zaváděcí náklady, očekávanou míru 
využívání nových produktů a služeb i 
předpokládané maloobchodní sazby. 
Vnitrostátní regulační orgány by měly být 
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navíc schopny případně stanovit 
podmínky pro přístup na dobu 
dostatečnou pro zajištění jistoty plánování 
pro investory. Tyto podmínky mohou 
zahrnovat i dohody o sazbách, které závisí 
na objemu nebo délce uzavřených smluv, 
za předpokladu, že jsou tyto dohody 
v souladu s právními předpisy 
Společenství. Uzavírání dohod o sazbách 
by však nemělo být dovoleno, pokud by to 
představovalo výhodu pro operátory 
s významnou tržní silou, např. 
prostřednictvím zmenšování rozpětí, 
vytvářelo překážky přístupu nebo jinak 
bránilo rozvoji účinné hospodářské 
soutěže v oblasti služeb spotřebiteli a 
podnikání.
Vzhledem k rozsahu investic, které 
vyžadují nové a lepší infrastruktury, 
mohou dohody o spolupráci mezi 
jednotlivými tržními subjekty urychlit a 
posílit zavádění sítí nové generace v zájmu 
spotřebitelů za předpokladu, že je 
zajištěna hospodářská soutěž, a to i –
v případě potřeby – prostřednictvím 
stanovení přístupových požadavků.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi Parlamentem a Radou 
vyjasněním pozměňovacích návrhů k článku 8 rámcové směrnice a k článku 13 přístupové 
směrnice a zohlednit jak potřebu spravedlivé návratnosti investic do přístupu nové generace, 
tak ochrany hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 116
Amalia Sartori

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(14b) Při stanovování povinností 
souvisejících s přístupem do nových a 
lepších infrastruktur by vnitrostátní 
regulační orgány měly zajistit, aby 
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přístupové podmínky odrážely podmínky 
příslušných investičních rozhodnutí a 
zohledňovaly mimo jiné zaváděcí náklady, 
očekávanou míru využívání nových 
produktů a služeb i předpokládanou 
maloobchodní sazbu. Vnitrostátní 
regulační orgány by navíc měly být 
schopny případně stanovit podmínky pro 
přístup na dobu dostatečnou pro zajištění 
jistoty plánování pro investory a zároveň 
umožnit pravidelný přezkum přesnosti 
uskutečněných předpokladů. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi Radou a Parlamentem 
vyjasněním pozměňovacích návrhů k čl. 8 bod 4a, týkajících se cílů regulačních orgánů ve 
vztahu k přístupu k infrastrukturám nové generace.

Pozměňovací návrh 117
Anne Laperrouze, Fiona Hall

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(14b) Při stanovování povinností 
souvisejících s přístupem do nových a 
lepších infrastruktur by vnitrostátní 
regulační orgány měly zajistit, aby 
přístupové podmínky odrážely podmínky
příslušných investičních rozhodnutí a 
zohledňovaly mimo jiné zaváděcí náklady, 
očekávanou míru využívání nových 
produktů a služeb i předpokládanou 
maloobchodní sazbu. Vnitrostátní 
regulační orgány by navíc měly být 
schopny případně stanovit podmínky pro 
přístup na dobu dostatečnou pro zajištění 
jistoty plánování pro investory. Tyto 
podmínky mohou zahrnovat i dohody o 
sazbách, které závisí na objemu nebo 
délce uzavřených smluv, za předpokladu, 
že jsou tyto dohody v souladu s právními 
předpisy Společenství. Uzavírání dohod o 
sazbách by však nemělo být dovoleno, 
pokud by to představovalo výhodu pro 
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operátory s významnou tržní silou, např. 
prostřednictvím zmenšování rozpětí, 
vytvářelo překážky přístupu nebo jinak 
bránilo rozvoji účinné hospodářské 
soutěže v oblasti služeb spotřebiteli a 
podnikání.
Vzhledem k rozsahu investic, které 
vyžadují nové a lepší infrastruktury, 
mohou dohody o spolupráci mezi 
jednotlivými tržními subjekty urychlit a 
posílit zavádění sítí nové generace v zájmu 
spotřebitelů za předpokladu, že je 
zajištěna hospodářská soutěž, a to i –
v případě potřeby – prostřednictvím 
stanovení přístupových požadavků.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi Parlamentem a Radou 
vyjasněním pozměňovacích návrhů k článku 8 rámcové směrnice a k článku 13 přístupové 
směrnice a zohlednit jak potřebu spravedlivé návratnosti investic do přístupu nové generace, 
tak ochrany hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 118
Gunnar Hökmark

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(14b) Při stanovování povinností 
souvisejících s přístupem do nových a 
lepších infrastruktur by vnitrostátní 
regulační orgány měly zajistit, aby 
přístupové podmínky odrážely podmínky 
příslušných investičních rozhodnutí a 
zohledňovaly mimo jiné zaváděcí náklady, 
očekávanou míru využívání nových 
produktů a služeb i předpokládanou 
maloobchodní sazbu. Vnitrostátní 
regulační orgány by navíc měly být 
schopny případně stanovit podmínky pro 
přístup na dobu dostatečnou pro zajištění 
jistoty plánování pro investory. Tyto 
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podmínky mohou zahrnovat i dohody o 
sazbách, které závisí na objemu nebo 
délce uzavřených smluv, za předpokladu, 
že jsou tyto dohody v souladu s právními 
předpisy Společenství. Uzavírání dohod o 
sazbách by však nemělo být dovoleno, 
pokud by to představovalo výhodu pro 
operátory s významnou tržní silou, např.
prostřednictvím zmenšování rozpětí, 
vytvářelo překážky přístupu nebo jinak 
bránilo rozvoji účinné hospodářské 
soutěže v oblasti služeb spotřebiteli a 
podnikání.
Vzhledem k rozsahu investic, které 
vyžadují nové a lepší infrastruktury, 
mohou dohody o spolupráci mezi 
jednotlivými tržními subjekty urychlit a 
posílit zavádění sítí nové generace v zájmu 
spotřebitelů za předpokladu, že je 
zajištěna hospodářská soutěž, a to i –
v případě potřeby – prostřednictvím 
stanovení přístupových požadavků.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi Parlamentem a Radou 
vyjasněním pozměňovacích návrhů k článku 8 rámcové směrnice a k článku 13 přístupové 
směrnice a zohlednit jak potřebu spravedlivé návratnosti investic do přístupu nové generace, 
tak ochrany hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 119
Erika Mann

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(14b) Pokud stanoví vnitrostátní regulační 
orgány povinnosti související s přístupem 
do nových a lepších infrastruktur a pokud 
stanoví opravné prostředky na kontrolu 
cen, měly by zajistit, že přístupové 
podmínky budou odrážet podmínky 
příslušných investičních rozhodnutí a 
zohledňovat mimo jiné zaváděcí náklady, 
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očekávanou míru využívání nových 
produktů a služeb i předpokládané 
maloobchodní sazby. Jednotlivé tržní 
subjekty by měly mít možnost zohlednit 
míru závazku uchazečů o přístup podílet 
se na investičním riziku např. 
prostřednictvím dlouhodobých 
přístupových smluv a/nebo minimálních 
přístupových podmínek včetně cen. 
Stanovení rozdílných velkoobchodních 
cen pro jednotlivé produkty a úrovně 
kvality, jako např. pro jednotlivé šířky 
pásma, by mělo být podporováno, protože 
umožňuje zohlednění hodnoty produktu 
a/nebo služby v přístupové ceně. Tento 
tržní přístup ke stanovení sazeb zvětšuje 
blahobyt, odráží poptávku spotřebitele a 
umožňuje uchovat na trhu přístupové 
produkty s nižší cenou i prémiové 
produkty s vyšší cenou a může urychlit 
zavádění a pronikání nových produktů a 
služeb na trh. Poskytování 
maloobchodních produktů s atraktivní 
cenou podporující rychlé pronikání 
nových služeb na hromadný trh, a tím i 
rychlou návratnost nových sítí, by nemělo 
bránit omezené a nevhodné uplatňování 
kontrol stlačování marží. Operátorům sítí 
nebo poskytovatelům služeb, kteří jsou 
ochotni podstoupit riziko dlouhodobých 
investic, by nemělo být bráněno, aby svým 
zákazníkům předkládali lákavé, přitom 
však ziskové nabídky za předpokladu, že je 
srovnatelný operátor sítě nebo 
poskytovatel služeb ochoten podstoupit 
stejné riziko, kterým může 
z hospodářského hlediska kopírovat tuto 
nabídku.

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění, kterým se řídí vnitrostátní regulační orgány při uplatňování regulace cen 
podle článku 13 přístupové směrnice.
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Pozměňovací návrh 120
Amalia Sartori

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 c (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(14c) Při stanovení opravných prostředků 
v oblasti kontroly sazeb by se měly 
vnitrostátní regulační orgány snažit 
umožnit spravedlivou návratnost investic 
pro investory, jež mohou být, pokud je to 
vhodné, upraveny tak, aby odrážely rizika 
specifická pro konkrétní investiční 
projekt. Podmínky mohou zahrnovat i 
dohody o sazbách, které závisí na objemu 
nebo délce uzavřených smluv, za 
předpokladu, že jsou tyto dohody 
v souladu s právními předpisy 
Společenství. Uzavírání dohod o sazbách 
by však nemělo být dovoleno, pokud by to 
představovalo výhodu pro operátory 
s významnou tržní silou, např. 
prostřednictvím zmenšování rozpětí, 
vytvářelo překážky přístupu nebo jinak 
bránilo rozvoji účinné hospodářské 
soutěže v oblasti služeb spotřebiteli a 
podnikání.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi Parlamentem a Radou 
vyjasněním pozměňovacích návrhů k článku 13 přístupové směrnice a zohlednit jak potřebu 
spravedlivé návratnosti investic do přístupu nové generace, tak ochrany hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 121
Amalia Sartori

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 d (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(14d) Vzhledem k rozsahu investic, které 
vyžadují nové a lepší infrastruktury, 



AM\775029CS.doc 13/48 PE421.390v01-00

CS

mohou dohody o spolupráci mezi 
jednotlivými tržními subjekty – pokud je to 
v souladu s právními předpisy 
Společenství – urychlit a posílit zavádění 
sítí nové generace v zájmu spotřebitelů za 
předpokladu, že je zajištěna hospodářská 
soutěž, a to i prostřednictvím stanovení 
přístupových požadavků v souladu 
s postupem analýzy trhu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi Parlamentem a Radou 
vyjasněním pozměňovacích návrhů k článku 12 rámcové směrnice v oblasti sdílení zařízení, 
rizik a investic a vyjasnit vazby mezi článkem 12 rámcové směrnice a přístupovými požadavky 
stanovenými v souladu se směrnicemi.

Pozměňovací návrh 122
Amalia Sartori

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 e (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(14e) Při stanovení přístupových pravidel 
pro operátory s významnou tržní silou by 
měly vnitrostátní regulační orgány 
vytvořit pobídky pro investice do struktur, 
které odolají času a umožňují snadný 
přístup a inovace ze strany třetích stran. 
Stavby struktur operátorů s významnou 
tržní silou, které neumožňují snadný 
přístup, by neměly mít prospěch 
z regulačního režimu, např. ve formě úlev 
od některých povinností, které by se na ně 
jinak vztahovaly, nebo rozdělením 
nákladů za následné úpravy sítě za 
účelem umožnění přístupu na třetí strany.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží podrobně uvést, jak mohou regulační orgány splnit cíle 
v článku 8 prostřednictvím podpory investic, které budou v souladu s pravidly hospodářské 
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soutěže.

Pozměňovací návrh 123
Mary Honeyball

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19 b (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(19b) S cílem přispět ke splnění cílů 
stanovených v článku 8a směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice) by měla 
být v roce 2010 svolána vrcholná schůzka 
o spektru vedená členskými státy, které se 
zúčastní také Evropský parlament, Komise 
a všechny dotčené strany. Schůzka by 
měla zejména přispět k zajištění větší 
jednotnosti politik EU v oblasti spektra. 

Or. en

Odůvodnění

Vrcholná schůzka o spektru je důležitým a významným fórem pro tvůrce politik v oblasti 
spektra, kde mohou projednat aktuální problematiku. Avšak vzhledem k časovému rámci 
v roce 2010 bude bohužel příliš pozdě, aby zde mohly být projednány otázky přechodu na 
digitální technologie a digitální dividendy, neboť většina členských států má již plány přijaty.

Pozměňovací návrh 124
Erna Hennicot-Schoepges

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(22) Ustanovení této směrnice o správě 
spektra by měla být v souladu s činností 
mezinárodních a regionálních organizací 
zabývajících se správou rádiového spektra, 
jako je Mezinárodní telekomunikační unie 
(ITU) a Evropská konference správ pošt a 
telekomunikací (CEPT), aby tak byla 
zajištěna účinná správa a harmonizace 
využití spektra v celém Společenství a v 

(22) Při uplatňování ustanovení této 
směrnice o správě spektra by členské státy 
měly jednat v souladu s právním rámcem
mezinárodních a regionálních organizací 
zabývajících se správou rádiového spektra, 
jako je Mezinárodní telekomunikační unie
(ITU) a Evropská konference správ pošt 
a telekomunikací (CEPT), aby tak byla 
zajištěna účinná správa a harmonizace 
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celosvětovém měřítku. využití spektra v celém Společenství
a mezi členskými státy a ostatními členy 
ITU.

Or. en

Odůvodnění

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule 
62(2)(b)). The AM clarifies that the observation of the ITU RR is most important with regard 
to the relations amongst Member States of the European Union. When applying the neutrality 
principles (technology neutrality and service neutrality), EU Member States and the 
Commission have to act in conformity with ITU Radio Regulations (RR). Such reference does 
not prevent EU Member States from applying different – or more flexible – rules at 
Community level, as long as they do not cause harmful interferences with other countries. 
Hence, the ITU RR reference is necessary in order to preserve radiocommunications 
compatibility amongst EU Member States, maintain their protection and to provide legal 
procedures to solve problems.

Pozměňovací návrh 125
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(22) Ustanovení této směrnice o správě 
spektra by měla být v souladu s činností 
mezinárodních a regionálních organizací 
zabývajících se správou rádiového spektra, 
jako je Mezinárodní telekomunikační unie 
(ITU) a Evropská konference správ pošt a 
telekomunikací (CEPT), aby tak byla 
zajištěna účinná správa a harmonizace 
využití spektra v celém Společenství a v 
celosvětovém měřítku.

(22) Při uplatňování ustanovení této 
směrnice o správě spektra by členské státy 
měly jednat v souladu s právním rámcem
mezinárodních a regionálních organizací 
zabývajících se správou rádiového spektra, 
jako je Mezinárodní telekomunikační unie 
(ITU) a Evropská konference správ pošt a 
telekomunikací (CEPT), aby tak byla 
zajištěna účinná správa a případně 
harmonizace využití spektra v celém 
Společenství a v celosvětovém měřítku.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi Radou a Parlamentem 
vyjasněním právního hlediska mezinárodních dohod.
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Pozměňovací návrh 126
Herbert Reul

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(22) Ustanovení této směrnice o správě 
spektra by měla být v souladu s činností 
mezinárodních a regionálních organizací 
zabývajících se správou rádiového spektra, 
jako je Mezinárodní telekomunikační unie 
(ITU) a Evropská konference správ pošt a 
telekomunikací (CEPT), aby tak byla 
zajištěna účinná správa a harmonizace 
využití spektra v celém Společenství a v 
celosvětovém měřítku.

(22) Při uplatňování ustanovení této 
směrnice o správě spektra by členské státy 
měly jednat v souladu s právním rámcem
mezinárodních a regionálních organizací 
zabývajících se správou rádiového spektra, 
jako je Mezinárodní telekomunikační unie 
(ITU) a Evropská konference správ pošt a 
telekomunikací (CEPT), aby tak byla 
zajištěna účinná správa a případně 
harmonizace využití spektra v celém 
Společenství a v celosvětovém měřítku.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi Radou a Parlamentem 
vyjasněním právního hlediska mezinárodních dohod.

Pozměňovací návrh 127
Mary Honeyball

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 26

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(26) Pružnost správy spektra a přístupu ke 
spektru by měla být zvýšena 
prostřednictvím oprávnění dodržujících 
technologickou neutralitu a neutralitu vůči 
službám, která jeho uživatelům umožní 
vybírat nejlepší technologie a služby pro 
daná frekvenční pásma dostupná pro 
služby elektronických komunikací, jak 
jsou stanoveny v národních kmitočtových 
tabulkách a v předpisech o rádiovém 
vysílání Mezinárodní telekomunikační 
unie (dále jen „zásady technologické 
neutrality a neutrality vůči službám“). 

(26) Pružnost správy spektra a přístupu ke 
spektru by měla být zvýšena 
prostřednictvím oprávnění dodržujících 
technologickou neutralitu a neutralitu vůči 
službám, která jeho uživatelům umožní 
vybírat nejlepší technologie a služby pro 
daná frekvenční pásma dostupná pro 
služby elektronických komunikací. Správní 
vymezení technologií a služeb by mělo být 
prováděno, jedná-li se o cíle obecného 
zájmu, a mělo by být jasně zdůvodněno a 
podrobeno pravidelnému přezkumu. 
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Správní vymezení technologií a služeb by 
mělo být prováděno, jedná-li se o cíle 
obecného zájmu, a mělo by být jasně 
zdůvodněno a podrobeno pravidelnému 
přezkumu.

Or. en

Odůvodnění

I když Evropský parlament navrhl vypuštění tohoto bodu odůvodnění v zájmu souladu 
s navrhovanými ustanoveními k čl. 9 odst. 3 a čl. 9 odst. 4, jsme přesvědčeni, že některá jeho 
hlediska jsou užitečná a měla by být zachována. 

Pozměňovací návrh 128
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 28

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(28) Uživatelé spektra by měli mít možnost 
svobodně si vybírat služby, které chtějí 
prostřednictvím spektra nabízet, s 
výhradou přechodných opatření týkajících 
se dříve nabytých práv. Výjimky ze zásady 
neutrality vůči službám, které vyžadují, 
aby poskytování konkrétní služby 
splňovalo jasně vymezené cíle obecného 
zájmu, jako je ochrana života a zdraví, 
potřeba podporovat sociální, regionální a 
územní soudržnost či zamezení neúčinného 
využívání spektra, by měly být udělovány
jen v nezbytných případech a v 
přiměřeném počtu. Mezi tyto cíle by měla 
rovněž patřit podpora kulturní a jazykové 
rozmanitosti a plurality médií, stanovená 
členskými státy v souladu s právními 
předpisy Společenství. Až na nezbytné 
případy, jako je ochrana života a zdraví 
nebo jiný cíl obecného zájmu, by výjimky
neměly vést k výlučnému využívání 
některých služeb, ale měly by spíše určovat 
pořadí důležitosti, aby v témže pásmu 
mohly společně fungovat pokud možno i 
další služby nebo technologie.

(28) Uživatelé spektra by měli mít možnost 
svobodně si vybírat služby, které chtějí 
prostřednictvím spektra nabízet, s 
výhradou přechodných opatření týkajících 
se dříve nabytých práv. Na druhé straně 
opatření, která vyžadují, aby poskytování 
konkrétní služby splňovalo jasně vymezené 
cíle obecného zájmu, jako je ochrana 
života a zdraví, potřeba podporovat 
sociální, regionální a územní soudržnost či 
zamezení neúčinného využívání spektra, by 
měla být udělována jen v nezbytných
případech a v přiměřeném počtu. Mezi tyto 
cíle by měla rovněž patřit podpora kulturní 
a jazykové rozmanitosti a plurality médií, 
stanovená členskými státy v souladu 
s právními předpisy Společenství. Až na 
nezbytné případy, jako je ochrana života a 
zdraví nebo výjimečně jiný cíl obecného 
zájmu, by opatření neměla vést k 
výlučnému využívání některých služeb, ale 
měla by spíše určovat pořadí důležitosti, 
aby v témže pásmu mohly společně 
fungovat pokud možno i další služby nebo 
technologie.
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Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi Radou a Parlamentem a 
zároveň zajistit soulad se zněním čl. 9 odst. 4 rámcové směrnice.

Pozměňovací návrh 129
Herbert Reul

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 28

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(28) Uživatelé spektra by měli mít možnost 
svobodně si vybírat služby, které chtějí 
prostřednictvím spektra nabízet, s 
výhradou přechodných opatření týkajících 
se dříve nabytých práv. Výjimky ze zásady 
neutrality vůči službám, které vyžadují, 
aby poskytování konkrétní služby 
splňovalo jasně vymezené cíle obecného 
zájmu, jako je ochrana života a zdraví, 
potřeba podporovat sociální, regionální a 
územní soudržnost či zamezení neúčinného 
využívání spektra, by měly být udělovány
jen v nezbytných případech a v 
přiměřeném počtu. Mezi tyto cíle by měla 
rovněž patřit podpora kulturní a jazykové 
rozmanitosti a plurality médií, stanovená 
členskými státy v souladu s právními 
předpisy Společenství. Až na nezbytné 
případy, jako je ochrana života a zdraví 
nebo jiný cíl obecného zájmu, by výjimky
neměly vést k výlučnému využívání 
některých služeb, ale měly by spíše určovat 
pořadí důležitosti, aby v témže pásmu 
mohly společně fungovat pokud možno i 
další služby nebo technologie.

(28) Uživatelé spektra by měli mít možnost 
svobodně si vybírat služby, které chtějí 
prostřednictvím spektra nabízet, s 
výhradou přechodných opatření týkajících 
se dříve nabytých práv. Na druhé straně 
opatření, která vyžadují, aby poskytování 
konkrétní služby splňovalo jasně vymezené 
cíle obecného zájmu, jako je ochrana 
života a zdraví, potřeba podporovat 
sociální, regionální a územní soudržnost či 
zamezení neúčinného využívání spektra, by 
měla být udělována jen v nezbytných 
případech a v přiměřeném počtu. Mezi tyto 
cíle by měla rovněž patřit podpora kulturní 
a jazykové rozmanitosti a plurality médií, 
stanovená členskými státy v souladu 
s právními předpisy Společenství. Až na 
nezbytné případy, jako je ochrana života a 
zdraví nebo výjimečně jiný cíl obecného 
zájmu, by opatření neměla vést k 
výlučnému využívání některých služeb, ale 
měla by spíše určovat pořadí důležitosti, 
aby v témže pásmu mohly společně 
fungovat pokud možno i další služby nebo 
technologie.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi Radou a Parlamentem a 
zároveň zajistit soulad se zněním čl. 9 odst. 4 rámcové směrnice.
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Pozměňovací návrh 130
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 60

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(60) Zejména je třeba zmocnit Komisi k 
přijetí doporučení a prováděcích opatření 
týkajících se oznámení podle článku 7 
rámcové směrnice, harmonizace v oblasti 
spektra a číslování a rovněž ve věcech 
spojených s bezpečností sítí a služeb, 
vymezení příslušných trhů produktů a 
služeb, určení nadnárodních trhů, 
provádění norem a harmonizovaného 
uplatňování ustanovení předpisového 
rámce. Rovněž je třeba zmocnit Komisi 
k přijetí prováděcích opatření k aktualizaci 
příloh I a II přístupové směrnice s ohledem 
na vývoj trhu a technologií. Jelikož tato 
opatření mají obecný význam a jejich 
účelem je změnit jiné než podstatné prvky 
těchto směrnic, včetně jejich doplněním o 
nové jiné než podstatné prvky, musí být 
přijata regulativním postupem s kontrolou 
stanoveným v článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

(60) Zejména je třeba zmocnit Komisi k 
přijetí doporučení a prováděcích opatření 
týkajících se harmonizace v oblasti 
obecných oprávnění pro používání spektra 
a číslování a rovněž ve věcech spojených s 
bezpečností sítí a služeb, vymezení 
příslušných trhů produktů a služeb, určení 
nadnárodních trhů, provádění norem a 
harmonizovaného uplatňování ustanovení 
předpisového rámce. Rovněž je třeba 
zmocnit Komisi k přijetí prováděcích 
opatření k aktualizaci příloh I a II 
přístupové směrnice s ohledem na vývoj 
trhu a technologií. Jelikož tato opatření 
mají obecný význam a jejich účelem je 
změnit jiné než podstatné prvky těchto 
směrnic, včetně jejich doplněním o nové 
jiné než podstatné prvky, musí být přijata 
regulativním postupem s kontrolou 
stanoveným v článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi Radou a Parlamentem a 
zohlednit výsledky prvního čtení, podle nichž by harmonizace v oblasti jednotlivých oprávnění 
k používání spektra měla být prováděna prostřednictvím legislativního aktu a nikoli postupem 
projednávání ve výborech.
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Pozměňovací návrh 131
Herbert Reul

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 60

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(60) Zejména je třeba zmocnit Komisi 
k přijetí doporučení a prováděcích opatření 
týkajících se oznámení podle článku 7 
rámcové směrnice, harmonizace v oblasti 
spektra a číslování a rovněž ve věcech 
spojených s bezpečností sítí a služeb, 
vymezení příslušných trhů produktů 
a služeb, určení nadnárodních trhů, 
provádění norem a harmonizovaného 
uplatňování ustanovení předpisového 
rámce. Rovněž je třeba zmocnit Komisi 
k přijetí prováděcích opatření k aktualizaci 
příloh I a II přístupové směrnice s ohledem 
na vývoj trhu a technologií. Jelikož tato 
opatření mají obecný význam a jejich 
účelem je změnit jiné než podstatné prvky 
těchto směrnic, včetně jejich doplněním 
o nové jiné než podstatné prvky, musí být 
přijata regulativním postupem s kontrolou 
stanoveným v článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

(60) Zejména je třeba zmocnit Komisi k 
přijetí doporučení a prováděcích opatření 
týkajících se v oblasti obecných oprávnění 
pro používání spektra a číslování a rovněž 
ve věcech spojených s bezpečností sítí a 
služeb, vymezení příslušných trhů 
produktů a služeb, určení nadnárodních 
trhů, provádění norem a harmonizovaného 
uplatňování ustanovení předpisového
rámce. Rovněž je třeba zmocnit Komisi k 
přijetí prováděcích opatření k aktualizaci 
příloh I a II přístupové směrnice s ohledem 
na vývoj trhu a technologií. Jelikož tato 
opatření mají obecný význam a jejich 
účelem je změnit jiné než podstatné prvky 
těchto směrnic, včetně jejich doplněním o 
nové jiné než podstatné prvky, musí být 
přijata regulativním postupem s kontrolou 
stanoveným v článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi Radou a Parlamentem a 
zohlednit výsledky prvního čtení, podle nichž by harmonizace v oblasti jednotlivých oprávnění 
k používání spektra měla být prováděna prostřednictvím legislativního aktu a nikoli postupem 
projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 132
Robert Goebbels, Andres Tarand

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. b a (nové)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b
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Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

ba) v odstavci 2 se písmeno b) nahrazuje 
tímto:
„b) zajišťují, aby nedocházelo k 
narušování nebo omezování hospodářské 
soutěže v odvětví elektronických 
komunikací a služeb informační 
společnosti, zejména v oblasti poskytování 
a přístupu k obsahu a k elektronickým 
komunikacím a službám informační 
společnosti ve všech sítích;“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh obnovuje pozměňovací návrh 58 přijatý Parlamentem v prvním 
čtení dne 24. září 2008, T6/0449/2008 (čl. 62 odst. 2 písm. a)), přičemž zohledňuje zásadu 
otevřených sítí s cílem zajistit všem uživatelům možnost plně využívat výhod informační 
společnosti a jejich inovací.

Pozměňovací návrh 133
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. b a (nové)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

ba) v odstavci 2 se písmeno b) nahrazuje 
tímto:
„b) zajišťují, aby nedocházelo k 
narušování nebo omezování hospodářské 
soutěže v odvětví elektronických 
komunikací a služeb informační 
společnosti, zejména v oblasti poskytování 
a přístupu k obsahu a k elektronickým 
komunikacím a službám informační 
společnosti ve všech sítích;“

Or. en
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Pozměňovací návrh 134
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. f a (nové)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 4 – písm. f a (nové)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

fa) v odstavci 4 se doplňuje písmeno fa), 
které zní:
„fa) uplatňují zásadu, že koncoví uživatelé 
by měli mít možnost získat přístup 
k jakémukoliv obsahu a šířit jej a používat 
jakékoliv zákonné aplikace nebo služby 
podle svého výběru;“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh částečně obnovuje pozměňovací návrh 58 přijatý Parlamentem 
v prvním čtení dne 24. září 2008, T6/0449/2008 (čl. 62 odst. 2 písm. a)).

Pozměňovací návrh 135
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. f b (nové)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 4 – písm. f b (nové)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

fb) v odstavci 4 se doplňuje písmeno fb), 
které zní:
„fb) uplatňují zásadu, že zejména v 
souladu s článkem 11 Listiny základních 
práv Evropské unie, který se týká svobody 
projevu a informací, nesmí být základní 
práva a svobody koncových uživatelů bez 
předchozího rozhodnutí soudního orgánu 
omezena s výjimkou případu, kdy je 
ohrožena veřejná bezpečnost a postupuje 
se na základě rozhodnutí soudního 
orgánu.“
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh obnovuje pozměňovací návrh 138 přijatý Parlamentem v prvním 
čtení dne 24. září 2008, T6/0449/2008 (čl. 62 odst. 2 písm. a).

Pozměňovací návrh 136
Fiona Hall, Mary Honeyball

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. g
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 5 – písm. a

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

a) prosazují předvídatelnost regulace; a) prosazují předvídatelnost regulace tím, 
že zajistí, že podmínky regulace se 
uplatňují po dostatečné období;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh Evropského parlamentu by požadoval od vnitrostátních regulačních 
orgánů, aby zajistily, že budou uplatňovány soudržné regulační přístupy v průběhu 
následujících období přezkumu, čímž vytvoří právní jistotu, neboť vnitrostátní regulační 
orgány jsou povinné se vracet ke svým regulačním rozhodnutím v každém období přezkumu (a 
proto nemohou zaručit souvislý přístup). Nově předkládané kompromisní znění má za cíl 
zajistit co největší předvídatelnost regulace, která bude v souladu s právním rámcem. 

Pozměňovací návrh 137
Erika Mann

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. g
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 5 – písm. a

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

a) prosazují předvídatelnost regulace; a) prosazují předvídatelnost regulace 
prostřednictvím návaznosti opravných 
prostředků v průběhu následujících 
období přezkumu trhu, bude-li to vhodné;
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožňuje vnitrostátním regulačním orgánům provádět nápravná 
opatření, pokud jde o skutečné podmínky přístupu, které jsou zvláště důležité pro investice do 
nových a lepších infrastruktur. Samozřejmě bude třeba i nadále provádět pravidelné 
přezkumy.

Pozměňovací návrh 138
Angelika Niebler

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – point g
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 5 – písm. a

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

a) prosazují předvídatelnost regulace; a) prosazují předvídatelnost regulace 
prostřednictvím návaznosti opravných 
prostředků v průběhu následujících 
období přezkumu trhu, bude-li to vhodné;

Or. en

Odůvodnění

Znovu zavádí znění z prvního čtení. Nyní je třeba přijímat rozhodnutí o investicích do nových 
a lepších infrastruktur. To vyžaduje soudržný regulační přístup.

Pozměňovací návrh 139
Erika Mann

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. g
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 5 – písm. d

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

d) podporují efektivní investice a inovace 
do nové a lepší infrastruktury, a to i tím, že 
zohledňují investiční rizika;

d) podporují efektivní investice a inovace 
do nové a lepší infrastruktury, a to i tím, že 
zajistí, aby podmínky přístupu k zařízením 
odpovídajícím způsobem zohledňovaly 
rizika ze strany investičních podniků tím, 
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že – kde to bude vhodné – podpoří 
rozdělení rizik mezi investory a mezi 
investory a uchazeče o přístup, a tím, že 
umožní pružnost cen;

Or. en

Odůvodnění

Toto kompromisní znění má za cíl poskytnout vnitrostátním regulačním orgánům pružné 
nástroje na podporu investic do nových a lepších přístupových sítí. Spravedlivé rozdělení 
rizika v rámci podmínek pro přístup a pružnost sazeb pro jednotlivé produkty může posílit 
zavádění nových sítí a zároveň podpořit hospodářskou soutěž podporou atraktivních nabídek 
pro koncové uživatele.

Pozměňovací návrh 140
Angelika Niebler

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. g
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 5 – písm. d

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

d) podporují efektivní investice a inovace 
do nové a lepší infrastruktury, a to i tím, že 
zohledňují investiční rizika;

d) podporují efektivní investice a inovace 
do nové a lepší infrastruktury, a to i tím, že
podporují sdílení investic a zajišťují 
vhodné rozdělení rizik mezi investory a 
podniky, které mají přístup k novým 
zařízením;

Or. en

Odůvodnění

Znovu zavádí znění z prvního čtení. Nyní je třeba přijímat rozhodnutí o investicích do nových 
a lepších infrastruktur. To vyžaduje soudržný regulační přístup.

Pozměňovací návrh 141
Gunnar Hökmark

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. g
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 5 – písm. d
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Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

d) podporují efektivní investice a inovace 
do nové a lepší infrastruktury, a to i tím, že 
zohledňují investiční rizika; 

d) podporují efektivní investice a inovace 
do nové a lepší infrastruktury, a to i tím, že 
zajistí, aby povinnosti přístupu dostatečně 
zohledňovaly rizika investičních podniků;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi Parlamentem a Radou 
v otázce dohod o přístupu a sazbách pro přístup nové generace.

Pozměňovací návrh 142
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. g
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 5 – písm. d

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

d) podporují efektivní investice a inovace 
do nové a lepší infrastruktury, a to i tím, že 
zohledňují investiční rizika;

d) podporují efektivní investice a inovace 
do nové a lepší infrastruktury, a to i tím, že 
zajistí, aby povinnosti přístupu dostatečně 
zohledňovaly rizika investičních podniků;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi Parlamentem a Radou 
v otázce dohod o přístupu a sazbách pro přístup nové generace.

Pozměňovací návrh 143
Herbert Reul

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Článek 8 a
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Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

Strategické plánování a koordinace politiky 
rádiového spektra v Evropské unii

Strategické plánování a koordinace politiky 
rádiového spektra 

1. Členské státy spolupracují mezi sebou 
navzájem a s Komisí na strategickém 
plánování, koordinaci a harmonizaci 
využívání rádiového spektra v Evropské 
unii. Za tímto účelem zohlední mimo jiné 
politiky Společenství z hlediska 
hospodářského, bezpečnostního, 
zdravotního, kulturního, vědeckého, 
sociálního a technického a z hlediska 
veřejného zájmu a svobody projevu, jakož 
i různé zájmy společenství uživatelů 
rádiového spektra, s cílem optimalizovat 
využívání rádiového spektra a předcházet 
škodlivé interferenci.

1. Členské státy spolupracují mezi sebou 
navzájem a s Komisí na strategickém 
plánování, koordinaci a harmonizaci 
využívání rádiového spektra v Evropském 
společenství. Za tímto účelem zohlední 
mimo jiné politiky Společenství z hlediska 
hospodářského, bezpečnostního, 
zdravotního, kulturního, vědeckého, 
sociálního a technického a z hlediska 
veřejného zájmu a svobody projevu, jakož 
i různé zájmy společenství uživatelů 
rádiového spektra, s cílem optimalizovat 
využívání rádiového spektra a předcházet 
škodlivé interferenci.

2. Členské státy podporují koordinaci 
přístupů k politice rádiového spektra
v Evropské unii a případně harmonizované 
podmínky týkající se dostupnosti 
a účinného využívání rádiového spektra, 
které jsou nezbytné pro vytvoření 
a fungování vnitřního trhu v oblasti 
elektronických komunikací.

2. Vzájemnou spoluprací a spoluprací 
s Komisí členské státy podporují 
koordinaci přístupů k politice rádiového 
spektra v Evropském společenství
a případně harmonizované podmínky 
týkající se dostupnosti a účinného 
využívání rádiového spektra, které jsou 
nezbytné pro vytvoření a fungování 
vnitřního trhu v oblasti elektronických 
komunikací.

3. Členské státy podporují účinnou 
koordinaci zájmů Evropské unie
v mezinárodních organizacích příslušných 
pro oblast rádiového spektra. Pokud je to 
nezbytné pro podporu této účinné 
koordinace, Komise může Evropskému 
parlamentu a Radě navrhnout cíle společné 
politiky, přičemž v nejvyšší možné míře 
zohlední stanovisko Skupiny pro politiku 
rádiového spektra zřízené rozhodnutí 
Komise ze dne 26. července 2002, kterým 
se zřizuje Skupina pro politiku rádiového 
spektra.

3. Pokud je to nezbytné z hlediska 
zajištění účinné koordinace zájmů 
Evropského společenství, Komise může 
Evropskému parlamentu a Radě navrhnout 
cíle společné politiky, přičemž v nejvyšší 
možné míře zohlední stanovisko Skupiny 
pro politiku rádiového spektra.

4. Komise může předkládat legislativní 
návrhy pro vytvoření víceletých programů 
politiky rádiového spektra, přičemž v 
nejvyšší možné míře zohlední stanovisko 
Skupiny pro politiku rádiového spektra.

4. Komise může předkládat Evropskému 
parlamentu a Radě legislativní návrhy pro 
vytvoření víceletých programů politiky 
rádiového spektra, přičemž v nejvyšší 
možné míře zohlední stanovisko Skupiny 
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pro politiku rádiového spektra. Tyto 
programy stanoví politické zaměření a cíle 
strategického plánování, koordinace a 
harmonizace používání rádiového spektra 
v rámci Společenství v souladu 
s ustanoveními této směrnice a 
specifických směrnic.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží dosáhnout kompromisu mezi Radou a Parlamentem 
zohledněním cíle této směrnice a specifických směrnic, kterým je vytvoření vnitřního trhu pro 
elektronické komunikace.

Pozměňovací návrh 144
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Článek 8 a

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

Strategické plánování a koordinace politiky 
rádiového spektra v Evropské unii

Strategické plánování a koordinace politiky 
rádiového spektra 

1. Členské státy spolupracují mezi sebou 
navzájem a s Komisí na strategickém 
plánování, koordinaci a harmonizaci 
využívání rádiového spektra v Evropské 
unii. Za tímto účelem zohlední mimo jiné 
politiky Společenství z hlediska 
hospodářského, bezpečnostního, 
zdravotního, kulturního, vědeckého,
sociálního a technického a z hlediska 
veřejného zájmu a svobody projevu, jakož 
i různé zájmy společenství uživatelů 
rádiového spektra, s cílem optimalizovat 
využívání rádiového spektra a předcházet 
škodlivé interferenci.

1. Členské státy spolupracují mezi sebou 
navzájem a s Komisí na strategickém 
plánování, koordinaci a harmonizaci 
využívání rádiového spektra v Evropském 
společenství. Za tímto účelem zohlední 
mimo jiné politiky Společenství z hlediska 
hospodářského, bezpečnostního, 
zdravotního, kulturního, vědeckého, 
sociálního a technického a z hlediska 
veřejného zájmu a svobody projevu, jakož 
i různé zájmy společenství uživatelů 
rádiového spektra, s cílem optimalizovat 
využívání rádiového spektra a předcházet 
škodlivé interferenci.

2. Členské státy podporují koordinaci 
přístupů k politice rádiového spektra
v Evropské unii a případně harmonizované 
podmínky týkající se dostupnosti 

2. Vzájemnou spoluprací a spoluprací 
s Komisí členské státy podporují 
koordinaci přístupů k politice rádiového 
spektra v Evropském společenství
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a účinného využívání rádiového spektra, 
které jsou nezbytné pro vytvoření 
a fungování vnitřního trhu v oblasti 
elektronických komunikací.

a případně harmonizované podmínky 
týkající se dostupnosti a účinného 
využívání rádiového spektra, které jsou 
nezbytné pro vytvoření a fungování 
vnitřního trhu v oblasti elektronických 
komunikací.

3. Členské státy podporují účinnou 
koordinaci zájmů Evropské unie
v mezinárodních organizacích příslušných 
pro oblast rádiového spektra. Pokud je to 
nezbytné pro podporu této účinné 
koordinace, Komise může Evropskému 
parlamentu a Radě navrhnout cíle společné 
politiky, přičemž v nejvyšší možné míře 
zohlední stanovisko Skupiny pro politiku 
rádiového spektra zřízené rozhodnutí 
Komise ze dne 26. července 2002, kterým
se zřizuje Skupina pro politiku rádiového 
spektra.

3. Pokud je to nezbytné z hlediska 
zajištění účinné koordinace zájmů 
Evropského společenství, Komise může 
Evropskému parlamentu a Radě navrhnout 
cíle společné politiky, přičemž v nejvyšší 
možné míře zohlední stanovisko Skupiny 
pro politiku rádiového spektra.

4. Komise může předkládat legislativní 
návrhy pro vytvoření víceletých programů 
politiky rádiového spektra, přičemž v 
nejvyšší možné míře zohlední stanovisko 
Skupiny pro politiku rádiového spektra.

4. Komise může předkládat Evropskému 
parlamentu a Radě legislativní návrhy pro 
vytvoření víceletých programů politiky 
rádiového spektra, přičemž v nejvyšší 
možné míře zohlední stanovisko Skupiny 
pro politiku rádiového spektra. Tyto 
programy stanoví politické zaměření a cíle 
strategického plánování, koordinace a 
harmonizace používání rádiového spektra 
v rámci Společenství v souladu 
s ustanoveními této směrnice a 
specifických směrnic.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží dosáhnout kompromisu mezi Radou a Parlamentem 
zohledněním cíle této směrnice a specifických směrnic, kterým je vytvoření vnitřního trhu pro 
elektronické komunikace.
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Pozměňovací návrh 145
Herbert Reul

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 b – odst. 2 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2a. Komise může přijímat vhodná 
prováděcí opatření s cílem určit pásma, 
jejichž práva na užívání si mohou podniky 
mezi sebou převádět nebo pronajímat. 
Tato opatření se nevztahují na frekvence 
využívané pro vysílání.
Tato technická prováděcí opatření, která 
mají tuto směrnici doplnit o jiné než 
podstatné prvky, přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi Radou a Parlamentem tím, že 
respektuje posloupnost pravomocí stanovených v článku 8a této směrnice. Rovněž zajišťuje, že 
ne všechna pásma, která jsou v současnosti používána pro vysílání, musí být nutně vyňata –
např. s ohledem na digitální dividendy.

Pozměňovací návrh 146
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – písm. 11
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9b – odst. 2 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2a. Komise může přijímat vhodná 
prováděcí opatření s cílem určit pásma, 
jejichž práva na užívání si mohou podniky 
mezi sebou převádět nebo pronajímat. 
Tato opatření se nevztahují na frekvence 
využívané pro vysílání.
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Tato technická prováděcí opatření, která 
mají tuto směrnici doplnit o jiné než 
podstatné prvky, přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi Radou a Parlamentem tím, že 
respektuje posloupnost pravomocí stanovených článku 8a této směrnice. Rovněž zajišťuje, že 
ne všechna pásma, která jsou v současnosti používána pro vysílání, musí být nutně vyňata –
např. s ohledem na digitální dividendy.

Pozměňovací návrh 147
Herbert Reul, Werner Langen

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 1 – písm. 16
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 14 – odst. 3

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Pokud podnik disponuje významnou 
tržní silou na určitém trhu, lze jej rovněž 
považovat za podnik s významnou tržní 
silou na trhu úzce souvisejícím, pokud jsou 
vazby mezi oběma trhy takové, že 
umožňují přenesení tržní síly z jednoho
trhu na druhý trh, čímž se posiluje tržní síla 
daného podniku. Na tomto souvisejícím
trhu proto mohou být uplatněna nápravná 
opatření, jejichž cílem je v souladu s 
články 9, 10, 11 a 13 směrnice 2002/19/ES 
(přístupová směrnice) těmto přesunům 
předcházet, a pokud se tato nápravná 
opatření ukáží jako nedostatečná, mohou 
být uložena nápravná opatření podle 
článku 17 směrnice 2002/22/ES (směrnice 
o univerzální službě).

3. Pokud podnik disponuje významnou 
tržní silou na určitém trhu (první trh), lze 
jej rovněž považovat za podnik s 
významnou tržní silou na trhu úzce 
souvisejícím (druhý trh), pokud jsou vazby 
mezi oběma trhy takové, že umožňují 
přenesení tržní síly z prvního trhu na druhý 
trh, čímž se posiluje tržní síla daného 
podniku. Na tomto druhém trhu proto 
mohou být uplatněna nápravná opatření v 
souladu s články 8 až 13 směrnice 
2002/19/ES (přístupová směrnice) nebo 
článkem 17 směrnice 2002/22/ES 
(směrnice o univerzální službě), pokud 
nápravná opatření prvního trhu 
nedokážou zabránit tomuto přenášení 
tržní síly.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že zásahy na souvisejícím trhu jsou vhodné jen tehdy, 
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pokud jsou opravná opatření na původním trhu, na němž se podnik s významnou tržní silou 
nachází, nedostatečná a nedokážou zabránit tzv. „přenesení“ tržní síly.

Pozměňovací návrh 148
Robert Goebbels, Andres Tarand

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 – písm. a a (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

aa) v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje 
tímto:
„a) v míře, která je nezbytná k 
zabezpečení spojení koncových bodů nebo 
spravedlivého a přiměřeného přístupu ke 
službám a aplikacím třetí strany, 
povinnosti podniků, které kontrolují 
přístup ke koncovým uživatelům, včetně –
v odůvodněných případech – povinnosti 
vzájemného propojení jejich sítí a 
povinnosti poskytnout přístup tam, kde 
doposud není poskytován, nebo povinnost 
zajistit interoperabilitu služeb za 
spravedlivých, transparentních a 
přiměřených podmínek;“

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi Radou a Parlamentem (čl. 62 
odst. 2 písm. b)) a zároveň posílit zavedenou zásadu zabezpečení spojení koncových bodů 
jejím rozšířením tak, aby nezahrnovala pouze služby, ale i aplikace. 

Pozměňovací návrh 149
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 – písm. a a (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a
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Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

aa) v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje 
tímto:
„a) v míře, která je nezbytná k 
zabezpečení spojení koncových bodů nebo 
spravedlivého a přiměřeného přístupu ke 
službám a aplikacím třetí strany, 
povinnosti podniků, které kontrolují 
přístup ke koncovým uživatelům, včetně –
v odůvodněných případech – povinnosti 
vzájemného propojení jejich sítí a 
povinnosti poskytnout přístup tam, kde 
doposud není poskytován, nebo povinnost 
zajistit interoperabilitu služeb za 
spravedlivých, transparentních a 
přiměřených podmínek;“

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení, která navrhuje Parlament a která posilují zavedenou zásadu zabezpečení spojení 
koncových bodů, by měla být posílena a rozšířena tak, aby nezahrnovala pouze služby, ale i 
aplikace.

Pozměňovací návrh 150
Robert Goebbels, Andres Tarand

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 7 – písm. a
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 9 – odst. 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní regulační orgány mohou v 
souladu s ustanoveními článku 8 uložit v 
souvislosti s propojením nebo přístupem 
povinnosti týkající se transparentnosti, 
vyžadující, aby operátoři zveřejnili určité 
informace, jako jsou účetní informace, 
technické specifikace, charakteristiky sítě, 
smluvní podmínky pro její zajišťování a 
využívání, včetně strategií řízení provozu a 
cen.

1. Vnitrostátní regulační orgány mohou v 
souladu s ustanoveními článku 8 uložit v 
souvislosti s propojením nebo přístupem 
povinnosti týkající se transparentnosti, 
vyžadující, aby operátoři zveřejnili určité 
informace, jako jsou účetní informace, 
technické specifikace, charakteristiky sítě, 
smluvní podmínky pro její zajišťování a 
využívání, včetně účelu a dopadů strategií 
řízení provozu a cen.
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Or. en

Odůvodnění

Volba služeb a aplikací ze strany uživatelů by neměla být nijak omezena. Zavedení omezení 
prostřednictvím dohod o velkoobchodním přístupu a vzájemných propojení je třeba zabránit. 
Místo toho je třeba posílit transparentnost v oblasti strategií řízení provozu, neboť je to 
nezbytné z hlediska spojení koncových uživatelů.  

Pozměňovací návrh 151
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 7 – písm. a
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 9 – odst. 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní regulační orgány mohou v 
souladu s ustanoveními článku 8 uložit v 
souvislosti s propojením nebo přístupem 
povinnosti týkající se transparentnosti, 
vyžadující, aby operátoři zveřejnili určité 
informace, jako jsou účetní informace, 
technické specifikace, charakteristiky sítě, 
smluvní podmínky pro její zajišťování a 
využívání, včetně strategií řízení provozu a 
cen.

1. Vnitrostátní regulační orgány mohou v 
souladu s ustanoveními článku 8 uložit v 
souvislosti s propojením nebo přístupem 
povinnosti týkající se transparentnosti, 
vyžadující, aby operátoři zveřejnili určité 
informace, jako jsou účetní informace, 
technické specifikace, charakteristiky sítě, 
smluvní podmínky pro její zajišťování a 
využívání, včetně účelu a dopadů strategií 
řízení provozu a cen.

Or. en

Odůvodnění

There should be no restriction on users’ choice of services and applications (which this text 
would otherwise legitimise) and it should be prevented that restrictions are introduced 
through wholesale acess and interconnection arrangements, but rather transparency about 
traffice management policies. Traffic management that is essential to manage congestion and 
provide the end-user with connectivity should be jusified, as proposed by the Council 
Common Position wording. The Council text can be slighly improved to better describe the 
purpose and likely effect of the policies. Mention of other types of restricions should therefore 
be removed. 
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Pozměňovací návrh 152
Angelika Niebler

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 9 – písm. a
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 13 – odst. 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V případech, kdy z analýzy trhu 
vyplývá, že v důsledku nedostatku účinné 
hospodářské soutěže by mohl dotyčný 
operátor udržovat ceny na neúměrně 
vysoké úrovni nebo stlačovat ceny v 
neprospěch koncových uživatelů, může 
vnitrostátní regulační orgán v souladu s 
článkem 8 uložit povinnosti týkající se 
úhrady nákladů a regulace cen, včetně 
nákladové orientace cen a povinnosti 
týkající se systémů nákladového účetnictví, 
za poskytování určitých druhů propojení 
nebo přístupu. V zájmu podpoření investic 
operátora, a to i do sítí nové generace, 
přihlédnou vnitrostátní regulační orgány 
k investicím provedeným operátorem, a 
umožní mu přiměřenou návratnost 
odpovídajícího použitého kapitálu s 
přihlédnutím k rizikům s tím spojeným.

V případech, kdy z analýzy trhu vyplývá, 
že v důsledku nedostatku účinné 
hospodářské soutěže by mohl dotyčný 
operátor udržovat ceny na neúměrně 
vysoké úrovni nebo stlačovat ceny v 
neprospěch koncových uživatelů, může 
vnitrostátní regulační orgán v souladu s 
článkem 8 uložit povinnosti týkající se 
úhrady nákladů a regulace cen, včetně 
nákladové orientace cen a povinnosti 
týkající se systémů nákladového účetnictví, 
za poskytování určitých druhů propojení 
nebo přístupu. V zájmu podpoření investic 
operátora, a to i do sítí nové generace, 
přihlédnou vnitrostátní regulační orgány k 
investicím provedeným operátorem, a 
umožní mu přiměřenou návratnost 
odpovídajícího použitého kapitálu s 
přihlédnutím k rizikům s tím spojeným a 
prostřednictvím dohod o odpovídajícím 
sdílení rizika mezi investory a podniky, 
které mají přístup k novým a lepším 
přístupovým infrastrukturám, včetně 
dlouhodobých smluv o sdílení rizik. Sazby 
za přístup jsou dostatečně pružné a 
zohledňují mimo jiné úroveň kvality 
produktu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh poskytuje vnitrostátním regulačním orgánům nástroje na podporu 
investic do nových a lepších přístupových sítí v rámci regulace sazeb a přístupu. Spravedlivé 
sdílení rizik a flexibilita sazeb pro různé produkty a úroveň kvality může podpořit zavádění 
nových sítí spolu s hospodářskou soutěží. Původní investor a operátoři, kteří přebírají určitý 
díl rizika, budou soupeřit, aby přilákali koncového uživatele svými službami.
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Pozměňovací návrh 153
Erika Mann

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 9 – písm. a
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 13 – odst. 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V případech, kdy z analýzy trhu 
vyplývá, že v důsledku nedostatku účinné 
hospodářské soutěže by mohl dotyčný 
operátor udržovat ceny na neúměrně 
vysoké úrovni nebo stlačovat ceny v 
neprospěch koncových uživatelů, může 
vnitrostátní regulační orgán v souladu s 
článkem 8 uložit povinnosti týkající se 
úhrady nákladů a regulace cen, včetně 
nákladové orientace cen a povinnosti 
týkající se systémů nákladového účetnictví, 
za poskytování určitých druhů propojení 
nebo přístupu. V zájmu podpoření investic 
operátora, a to i do sítí nové generace, 
přihlédnou vnitrostátní regulační orgány 
k investicím provedeným operátorem, a 
umožní mu přiměřenou návratnost 
odpovídajícího použitého kapitálu s 
přihlédnutím k rizikům s tím spojeným.

V případech, kdy z analýzy trhu vyplývá, 
že v důsledku nedostatku účinné 
hospodářské soutěže by mohl dotyčný 
operátor udržovat ceny na neúměrně 
vysoké úrovni nebo stlačovat ceny v 
neprospěch koncových uživatelů, může 
vnitrostátní regulační orgán v souladu s 
článkem 8 uložit povinnosti týkající se 
úhrady nákladů a regulace cen, včetně 
nákladové orientace cen a povinnosti 
týkající se systémů nákladového účetnictví, 
za poskytování určitých druhů propojení 
nebo přístupu. V zájmu podpoření investic 
operátora, a to i do sítí nové generace, 
přihlédnou vnitrostátní regulační orgány k 
investicím provedeným operátorem, a 
umožní mu přiměřenou návratnost 
odpovídajícího použitého kapitálu s 
přihlédnutím k rizikům s tím spojeným a 
prostřednictvím dohod o odpovídajícím 
sdílení rizika mezi investory a podniky, 
které mají přístup k novým a lepším 
přístupovým infrastrukturám, včetně 
dlouhodobých smluv o sdílení rizik. Sazby 
za přístup jsou dostatečně pružné a 
zohledňují mimo jiné úroveň kvality 
produktu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh poskytuje vnitrostátním regulačním orgánům nástroje na podporu 
investic do nových a lepších přístupových sítí v rámci regulace sazeb a přístupu. Spravedlivé 
sdílení rizik a flexibilita sazeb pro různé produkty a úroveň kvality může podpořit zavádění 
nových sítí spolu s hospodářskou soutěží. Původní investor a operátoři, kteří přebírají určitý 
díl rizika, budou soupeřit, aby přilákali koncového uživatele svými službami. 
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Pozměňovací návrh 154
Gunnar Hökmark

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 9 – písm. a
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 13 – odst. 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V případech, kdy z analýzy trhu 
vyplývá, že v důsledku nedostatku účinné 
hospodářské soutěže by mohl dotyčný 
operátor udržovat ceny na neúměrně 
vysoké úrovni nebo stlačovat ceny v 
neprospěch koncových uživatelů, může 
vnitrostátní regulační orgán v souladu s 
článkem 8 uložit povinnosti týkající se 
úhrady nákladů a regulace cen, včetně 
nákladové orientace cen a povinnosti 
týkající se systémů nákladového účetnictví, 
za poskytování určitých druhů propojení 
nebo přístupu. V zájmu podpoření investic 
operátora, a to i do sítí nové generace, 
přihlédnou vnitrostátní regulační orgány k 
investicím provedeným operátorem, a 
umožní mu přiměřenou návratnost 
odpovídajícího použitého kapitálu s 
přihlédnutím k rizikům s tím spojeným.

1. V případech, kdy z analýzy trhu 
vyplývá, že v důsledku nedostatku účinné 
hospodářské soutěže by mohl dotyčný 
operátor udržovat ceny na neúměrně 
vysoké úrovni nebo stlačovat ceny v 
neprospěch koncových uživatelů, může 
vnitrostátní regulační orgán v souladu s 
článkem 8 uložit povinnosti týkající se 
úhrady nákladů a regulace cen, včetně 
nákladové orientace cen a povinnosti 
týkající se systémů nákladového účetnictví, 
za poskytování určitých druhů propojení 
nebo přístupu. V zájmu podpoření investic 
operátora, a to i do sítí nové generace, 
přihlédnou vnitrostátní regulační orgány k 
investicím provedeným operátorem, a 
umožní mu přiměřenou návratnost 
odpovídajícího použitého kapitálu s 
přihlédnutím k veškerým rizikům 
specifickým pro konkrétní investiční 
projekty nových sítí, přičemž zajistí, aby 
dohody o sazbách byly v souladu 
s účinnou hospodářskou soutěží.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi Parlamentem a Radou 
v otázce přístupu nové generace s cílem nalézt rovnováhu mezi potřebou podpořit investice a 
hospodářskou soutěží.
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Pozměňovací návrh 155
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 9 – písm. a
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 13 – odst. 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V případech, kdy z analýzy trhu 
vyplývá, že v důsledku nedostatku účinné 
hospodářské soutěže by mohl dotyčný 
operátor udržovat ceny na neúměrně 
vysoké úrovni nebo stlačovat ceny v 
neprospěch koncových uživatelů, může 
vnitrostátní regulační orgán v souladu s 
článkem 8 uložit povinnosti týkající se 
úhrady nákladů a regulace cen, včetně 
nákladové orientace cen a povinnosti 
týkající se systémů nákladového účetnictví, 
za poskytování určitých druhů propojení 
nebo přístupu. V zájmu podpoření investic 
operátora, a to i do sítí nové generace, 
přihlédnou vnitrostátní regulační orgány k 
investicím provedeným operátorem, a 
umožní mu přiměřenou návratnost 
odpovídajícího použitého kapitálu s 
přihlédnutím k rizikům s tím spojeným.

1. V případech, kdy z analýzy trhu 
vyplývá, že v důsledku nedostatku účinné 
hospodářské soutěže by mohl dotyčný 
operátor udržovat ceny na neúměrně 
vysoké úrovni nebo stlačovat ceny v 
neprospěch koncových uživatelů, může 
vnitrostátní regulační orgán v souladu s 
článkem 8 uložit povinnosti týkající se 
úhrady nákladů a regulace cen, včetně 
nákladové orientace cen a povinnosti 
týkající se systémů nákladového účetnictví, 
za poskytování určitých druhů propojení 
nebo přístupu. V zájmu podpoření investic 
operátora, a to i do sítí nové generace, 
přihlédnou vnitrostátní regulační orgány k 
investicím provedeným operátorem, a 
umožní mu přiměřenou návratnost 
odpovídajícího použitého kapitálu s 
přihlédnutím k veškerým rizikům 
specifickým pro konkrétní investiční 
projekty nových sítí, přičemž zajistí, aby 
dohody o sazbách byly v souladu 
s účinnou hospodářskou soutěží.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi Parlamentem a Radou v 
otázce přístupu nové generace s cílem nalézt rovnováhu mezi potřebou podpořit investice a 
hospodářskou soutěží.
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Pozměňovací návrh 156
Dominique Vlasto

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 9 – písm. a
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 13 – odst. 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. V případech, kdy z analýzy trhu 
vyplývá, že v důsledku nedostatku účinné 
hospodářské soutěže by mohl dotyčný 
operátor udržovat ceny na neúměrně 
vysoké úrovni nebo stlačovat ceny v 
neprospěch koncových uživatelů, může 
vnitrostátní regulační orgán v souladu s 
článkem 8 uložit povinnosti týkající se 
úhrady nákladů a regulace cen, včetně 
nákladové orientace cen a povinnosti 
týkající se systémů nákladového účetnictví, 
za poskytování určitých druhů propojení 
nebo přístupu. V zájmu podpoření investic 
operátora, a to i do sítí nové generace, 
přihlédnou vnitrostátní regulační orgány k 
investicím provedeným operátorem, a 
umožní mu přiměřenou návratnost 
odpovídajícího použitého kapitálu s 
přihlédnutím k rizikům s tím spojeným.

1. V případech, kdy z analýzy trhu 
vyplývá, že v důsledku nedostatku účinné 
hospodářské soutěže by mohl dotyčný 
operátor udržovat ceny na neúměrně 
vysoké úrovni nebo stlačovat ceny v 
neprospěch koncových uživatelů, může 
vnitrostátní regulační orgán v souladu s 
článkem 8 uložit povinnosti týkající se 
úhrady nákladů a regulace cen, včetně 
nákladové orientace cen a povinnosti 
týkající se systémů nákladového účetnictví, 
za poskytování určitých druhů propojení 
nebo přístupu. V zájmu podpoření investic 
operátora, a to i do sítí nové generace, 
přihlédnou vnitrostátní regulační orgány k 
investicím provedeným operátorem, a 
umožní mu přiměřenou návratnost 
odpovídajícího použitého kapitálu s 
přihlédnutím k veškerým rizikům 
specifickým pro konkrétní investiční 
projekty nových sítí, přičemž zajistí, aby 
dohody o sazbách byly v souladu s 
účinnou hospodářskou soutěží.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi Parlamentem a Radou v 
otázce přístupu nové generace s cílem nalézt rovnováhu mezi potřebou podpořit investice a 
hospodářskou soutěží.
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Pozměňovací návrh 157
Erika Mann

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 2 – písm. a a (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

aa) vkládá se odstavec 4a:
„Uplatňování kontrol stlačování marží by 
nemělo omezovat rozvoj nových trhů a 
infrastruktur. Proto by vnitrostátní 
regulační orgány měly zohlednit 
podmínky investic do infrastruktur a 
stanovit srovnávací podmínky pro dohody 
o sdílení dlouhodobých rizik při 
uplatňování těchto kontrol.“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh představuje kompromis založený na znění tohoto odstavce přijatém 
v prvním čtení Parlamentem. Kontrol stlačování marží se uplatní rovněž na nové sítě, aniž by 
se tím ohrozily dohody o přístupu a možnost nabízet atraktivní produkty.

Pozměňovací návrh 158
Gunnar Hökmark

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 10
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 13 a – odst. 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Dojde-li vnitrostátní regulační orgán k 
závěru, že odpovídajícími povinnostmi 
uloženými podle článků 9 až 13 nebylo 
dosaženo účinné hospodářské soutěže a že 
existují významné a přetrvávající problémy 
či tržní selhání v souvislosti s 
velkoobchodním poskytováním některých
přístupových produktů, může jakožto 
mimořádné opatření v souladu s čl. 8 odst. 

1. Dojde-li vnitrostátní regulační orgán k 
závěru, že odpovídajícími povinnostmi 
uloženými podle článků 9 až 13 nebylo 
dosaženo účinné hospodářské soutěže a že 
existují významné a přetrvávající problémy 
či tržní selhání v souvislosti s trhy 
s některými přístupovými produkty, může 
jakožto mimořádné opatření v souladu s čl. 
8 odst. 3 druhým pododstavcem uložit 
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3 druhým pododstavcem uložit vertikálně 
integrovaným podnikům povinnost svěřit 
činnosti spojené s velkoobchodním 
poskytováním přístupových produktů 
nezávisle provozované hospodářské 
jednotce.

vertikálně integrovaným podnikům 
povinnost svěřit činnosti spojené s 
velkoobchodním poskytováním 
přístupových produktů nezávisle 
provozované hospodářské jednotce.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží nalézt kompromis v otázce funkčního oddělení včetně vazby 
rozhodovacích postupů na postupy analýzy trhu prováděné regulačními orgány. 

Pozměňovací návrh 159
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 10
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 13 a – odst. 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Dojde-li vnitrostátní regulační orgán k 
závěru, že odpovídajícími povinnostmi 
uloženými podle článků 9 až 13 nebylo 
dosaženo účinné hospodářské soutěže a že 
existují významné a přetrvávající problémy 
či tržní selhání v souvislosti s 
velkoobchodním poskytováním některých
přístupových produktů, může jakožto 
mimořádné opatření v souladu s čl. 8 odst. 
3 druhým pododstavcem uložit vertikálně 
integrovaným podnikům povinnost svěřit 
činnosti spojené s velkoobchodním 
poskytováním přístupových produktů 
nezávisle provozované hospodářské 
jednotce.

1. Dojde-li vnitrostátní regulační orgán k 
závěru, že odpovídajícími povinnostmi 
uloženými podle článků 9 až 13 nebylo 
dosaženo účinné hospodářské soutěže a že 
existují významné a přetrvávající problémy 
či tržní selhání v souvislosti s trhy 
s některými přístupovými produkty, může 
jakožto mimořádné opatření v souladu s čl. 
8 odst. 3 druhým pododstavcem uložit 
vertikálně integrovaným podnikům 
povinnost svěřit činnosti spojené s 
velkoobchodním poskytováním 
přístupových produktů nezávisle 
provozované hospodářské jednotce.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží nalézt kompromis v otázce funkčního oddělení včetně vazby 
rozhodovacích postupů na postupy analýzy trhu prováděné regulačními orgány. 
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Pozměňovací návrh 160
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 12 – písm. e
Směrnice 2002/19/ES
Příloha II – část A – bod 1 – písm. c (nové)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

c) v situaci, kdy není zpřístupnění vedení 
z technických nebo hospodářských 
důvodů proveditelné, příslušné povinnosti 
nabízející odpovídající funkčnost.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh částečně odpovídá bodu odůvodnění, který předložila Rada. 

Pozměňovací návrh 161
Gunnar Hökmark

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 12 – písm. e
Směrnice 2002/19/ES
Příloha II – část A – bod 1 – písm. c (nové)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

c) v situaci, kdy není zpřístupnění vedení 
z technických nebo hospodářských 
důvodů proveditelné, příslušné povinnosti 
nabízející odpovídající funkčnost.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh částečně odpovídá bodu odůvodnění, který předložila Rada.
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Pozměňovací návrh 162
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 1
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 3 – odst. 2

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Rovněž se použije tato definice: 2. Rovněž se použijí tyto definice:

„obecným oprávněním“ se rozumí právní 
rámec zřízený členským státem v souladu s 
touto směrnicí, který zaručuje práva na 
zajišťování sítí nebo poskytování služeb 
elektronických komunikací a který stanoví 
povinnosti zvláštní pro tuto oblast, které se 
mohou vztahovat na všechny nebo na 
určité druhy sítí a služeb elektronických 
komunikací.

„obecným oprávněním“ se rozumí právní 
rámec zřízený členským státem v souladu s 
touto směrnicí, který zaručuje práva na 
zajišťování sítí nebo poskytování služeb 
elektronických komunikací a který stanoví 
povinnosti zvláštní pro tuto oblast, které se 
mohou vztahovat na všechny nebo na 
určité druhy sítí a služeb elektronických 
komunikací; 
„celoevropskými sítěmi nebo službami 
bezdrátových elektronických komunikací” 
se rozumí sítě nebo služby bezdrátových 
elektronických komunikací, které jsou 
dostupné ve většině členských států.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi Radou a Parlamentem 
poskytnutím definice celoevropských sítí, které se mohou lišit od pouhého přeshraničního 
rozměru a které odrážejí celoevropský rozměr.

Pozměňovací návrh 163
Herbert Reul

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 1
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 3 – odst. 2

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Rovněž se použije tato definice: 2. Rovněž se použijí tyto definice:
„obecným oprávněním“ se rozumí právní „obecným oprávněním“ se rozumí právní 
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rámec zřízený členským státem v souladu s 
touto směrnicí, který zaručuje práva na 
zajišťování sítí nebo poskytování služeb 
elektronických komunikací a který stanoví 
povinnosti zvláštní pro tuto oblast, které se 
mohou vztahovat na všechny nebo na 
určité druhy sítí a služeb elektronických 
komunikací.

rámec zřízený členským státem v souladu s 
touto směrnicí, který zaručuje práva na 
zajišťování sítí nebo poskytování služeb 
elektronických komunikací a který stanoví 
povinnosti zvláštní pro tuto oblast, které se 
mohou vztahovat na všechny nebo na 
určité druhy sítí a služeb elektronických 
komunikací; 
„ celoevropskými sítěmi nebo službami 
bezdrátových elektronických komunikací” 
se rozumí sítě nebo služby bezdrátových 
elektronických komunikací, které jsou 
dostupné ve většině členských států.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi Radou a Parlamentem 
poskytnutím definice celoevropských sítí, které se mohou lišit od pouhého přeshraničního 
rozměru a které odrážejí celoevropský rozměr. 

Pozměňovací návrh 164
Herbert Reul

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2002/20/ES
Článek 6 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

3a. Vkládá se nový článek 6a, který zní:
„Článek 6a
Harmonizační opatření
1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1 a 2 této 
směrnice a článek 9 směrnice 2002/21/ES 
(rámcové směrnice), může Komise 
přijmout prováděcí opatření, aby došlo k:
a) označení rádiových kmitočtových 
pásem, jejichž užívání musí podléhat 
obecnému oprávnění;
b) harmonizaci postupů pro udělování 
obecných oprávnění pro řadu podniků 
poskytujících celoevropské sítě nebo 
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služby elektronických komunikací;
c) harmonizaci podmínek uvedených v 
příloze II, jež se týkají udělování 
obecného oprávnění podnikům 
poskytujícím celoevropské sítě nebo služby 
elektronických komunikací. 
Tato opatření, která mají tuto směrnici 
doplnit o jiné než podstatné prvky, 
přijmou regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 22 odst. 3 směrnice 
2002/21/ES (rámcové směrnice).
2. Opatření uvedená v odstavci 1 mohou 
případně stanovit možnost, aby členské 
státy podaly odůvodněnou žádost o 
částečné osvobození a/nebo dočasnou 
odchylku od plnění těchto opatření.
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 
uplatňování prováděcích opatření 
uvedených v odstavci 1, ani nevytvoří 
nežádoucí rozdíly v oblasti hospodářské 
soutěže nebo regulace jednotlivých 
členských států.“

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi Radou a Parlamentem. Postup 
projednávání ve výborech by se měl omezit na pásma rádiových frekvencí, jejichž používání 
podléhá obecnému oprávnění. 

Pozměňovací návrh 165
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2002/20/ES
Článek 6 a (nový)
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Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

4a. Vkládá se nový článek 6a, který zní:
„Článek 6a
Harmonizační opatření
1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1 a 2 této 
směrnice a článek 9 směrnice 2002/21/ES 
(rámcové směrnice), může Komise 
přijmout prováděcí opatření, aby došlo k:
a) označení rádiových kmitočtových 
pásem, jejichž užívání musí podléhat 
obecnému oprávnění;
b) harmonizaci postupů pro udělování 
obecných oprávnění pro řadu podniků 
poskytujících celoevropské sítě nebo 
služby elektronických komunikací;
c) harmonizaci podmínek uvedených v 
příloze II, jež se týkají udělování 
obecného oprávnění podnikům 
poskytujícím celoevropské sítě nebo služby 
elektronických komunikací.  
Tato opatření, která mají tuto směrnici 
doplnit o jiné než podstatné prvky, 
přijmou regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 22 odst. 3 směrnice 
2002/21/ES (rámcové směrnice).
2. Opatření uvedená v odstavci 1 mohou 
případně stanovit možnost, aby členské 
státy podaly odůvodněnou žádost o 
částečné osvobození a/nebo dočasnou 
odchylku od plnění těchto opatření.
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 
uplatňování prováděcích opatření 
uvedených v odstavci 1, ani nevytvoří 
nežádoucí rozdíly v oblasti hospodářské 
soutěže nebo regulace jednotlivých 
členských států.“

Or. en
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nalézt kompromis mezi Radou a Parlamentem. Postup 
projednávání ve výborech by se měl omezit na pásma rádiových frekvencí, jejichž používání 
podléhá obecnému oprávnění.

Pozměňovací návrh 166
Robert Goebbels, Andres Tarand

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Příloha – bod 2 – písm. h
Směrnice 2002/21/ES
Příloha – část A – bod 19

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

19. Povinnost transparentnosti vztahující se 
na podniky poskytující veřejně dostupné 
služby elektronických komunikací 
k zajištění spojení koncových bodů („end-
to-end connectivity“) v souladu s cíli 
a zásadami stanovenými v článku 8 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice), 
zveřejnění informací týkajících se strategie 
řízení přenosu dat, a v nezbytných 
a přiměřených případech i přístup 
vnitrostátních regulačních orgánů k těmto 
informacím nezbytný pro ověření jejich 
přesnosti.

19. Povinnost transparentnosti vztahující se 
na podniky poskytující veřejně dostupné 
služby elektronických komunikací 
k zajištění spojení koncových bodů („end-
to-end connectivity“), včetně 
neomezeného přístupu k obsahu a jeho 
distribuci, službám a aplikacím, v souladu 
s cíli a zásadami stanovenými v článku 8 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice), 
zveřejnění informací týkajících se strategie 
řízení přenosu dat, a v nezbytných 
a přiměřených případech i přístup 
vnitrostátních regulačních orgánů k těmto 
informacím nezbytný pro ověření jejich 
přesnosti.

Or. en

Odůvodnění

Hlavní zásada zajištění spojení koncových bodů, kam patří i právo koncových uživatelů na 
přístup k obsahu a jeho distribuci, službám a aplikacím, podle vlastního výběru na internetu, 
by měla být zachována. 
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Pozměňovací návrh 167
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Příloha – bod 2 – písm. h
Směrnice 2002/21/ES
Příloha – část A – bod 19

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

19. Povinnost transparentnosti vztahující se 
na podniky poskytující veřejně dostupné 
služby elektronických komunikací 
k zajištění spojení koncových bodů („end-
to-end connectivity“) v souladu s cíli 
a zásadami stanovenými v článku 8 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice), 
zveřejnění informací týkajících se strategie 
řízení přenosu dat, a v nezbytných 
a přiměřených případech i přístup 
vnitrostátních regulačních orgánů k těmto 
informacím nezbytný pro ověření jejich 
přesnosti.

19. Povinnost transparentnosti vztahující se 
na podniky poskytující veřejně dostupné 
služby elektronických komunikací 
k zajištění spojení koncových bodů („end-
to-end connectivity“), včetně 
neomezeného přístupu k obsahu, službám 
a aplikacím a jejich distribuci, v souladu 
s cíli a zásadami stanovenými v článku 8 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice), 
zveřejnění informací týkajících se strategie 
řízení přenosu dat, a v nezbytných 
a přiměřených případech i přístup 
vnitrostátních regulačních orgánů k těmto 
informacím nezbytný pro ověření jejich 
přesnosti.

Or. en


