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Pozměňovací návrh 1–1

Návrh směrnice – pozměňující akt
–

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY PARLAMENTU*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterou se mění směrnice Rady č. 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro 
koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních 

mobilních komunikačních systémů ve Společenství

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této 

smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů2,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy3,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Rady 87/372/EHS ze dne 25. června 1987 o frekvenčních pásmech 
vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových 

                                               
* Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a 
kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌. Technické opravy a úpravy ze strany příslušných 
oddělení: nový text či text nahrazující původní znění je označen kurzivou; vypuštění textu je označeno 
symbolem ║.
1 Úř. věst. C , , s. .
2 Úř. věst. C , , s. .
3 Úř. věst. C , , s. .
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digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství1, doplněná 
doporučením Rady ze dne 25. června 1987 o koordinovaném zavedení celoevropských 
buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství2
a usnesením Rady ze dne 14. prosince 1990 o konečném stádiu koordinovaného 
zavedení celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních 
systémů ve Společenství (GSM)3, uznala potřebu využívat zdroje nabízené moderními 
telekomunikačními sítěmi, zejména mobilními radiokomunikačními systémy, v plném 
rozsahu pro hospodářský rozvoj Společenství. Byla rozpoznána jedinečná příležitost, 
kterou nabízí přechod ke druhé generaci buňkových digitálních mobilních 
komunikačních systémů, zřídit skutečně celoevropské mobilní komunikace.

(2) Frekvenční pásma 890–915 a 935–960 MHz (pásmo 900 MHz) byla vyhrazena pro 
veřejné celoevropské buňkové digitální mobilní komunikační služby, poskytované 
v každém členském státě podle společné specifikace, označované jako GSM.

(3) Od roku 1987 byly vyvinuty nové digitální rádiové technologie schopné poskytovat 
inovační celoevropské služby elektronických komunikací, které mohou fungovat 
současně s GSM v pásmu 900MHz v technologicky neutrálnějším regulačním rámci. 
Frekvenční pásmo 900 MHz má dobré vlastnosti šíření, umožňuje pokrytí větších 
vzdáleností než vyšší frekvenční pásma a přenos moderních hlasových, datových a 
multimediálních služeb i do méně zalidněných a venkovských oblastí.

(4) Při zachování dostupnosti GSM uživatelům v celé Evropě a za účelem přispění 
k cílům vnitřního trhu a iniciativy i2010 „Evropská informační společnost pro růst a 
zaměstnanost“4 a co největšího zintenzivnění hospodářské soutěže tím, že se 
uživatelům nabídne široký výběr služeb a technologií, má být využívání pásma 900 
MHz přístupné dalším technologiím pro poskytování dalších slučitelných pokročilých 
celoevropských služeb, které by fungovaly společně s GSM.

(4a) Používání pásma 900 MHz v budoucnosti a především otázka, jak dlouho ještě bude 
GSM referenční technologií pro technickou koexistenci v tomto pásmu, je pro 
vnitřní trh otázkou strategického významu, jež by se měla zkoumat společně s 
ostatními otázkami politiky Společenství v oblasti bezdrátového přístupu v budoucích 
programech politiky rádiového frekvenčního spektra, které mají být přijaty v 
souladu se směrnicí 2002/21/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. března 
2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací 
(rámcová směrnice)5 ve znění pozdějších předpisů. V těchto programech se stanoví 
politické zaměření a cíle pro strategické plánování používání rádiového 
frekvenčního spektra v úzké spolupráci se Skupinou pro politiku rádiového spektra 
(RSPG).

                                               
1 Úř. věst. L 196, 17.7.1987, s.85.
2 Úř. věst. L 196, 17.7.1987, s. 81.
3 Úř. věst. C 329, 31.12.1990, s.25.
4 Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů, KOM(2005) 229 v konečném znění.
5 Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33.
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(5) Liberalizace využívání pásma spektra 900 MHz by mohla případně vést k narušení 
hospodářské soutěže. Zvláště v případech, kdy některým mobilním operátorům nebylo 
přiděleno spektrum v pásmu 900 MHz, by mohlo dojít k jejich znevýhodnění, pokud 
jde o náklady a efektivitu, oproti jiným operátorům, kteří budou moci v tomto pásmu 
poskytovat služby 3G. Podle předpisů o elektronických komunikacích a zejména 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 
o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice)1

mohou členské státy změnit a/nebo přezkoumat práva využívání spektra, a mají tak 
nástroje k řešení případného narušení hospodářské soutěže.

Členské státy by tuto směrnici měly provést do šesti měsíců ode dne jejího vstupu 
v platnost. Členské státy kvůli tomu sice nemusí upravit stávající práva na využívání 
ani iniciovat postup autorizace, musí však dodržet požadavky autorizační směrnice, 
až bude pásmo v souladu s touto směrnicí dostupné.  Členské státy by při tom měly 
zejména prošetřit, zda by provádění této směrnice mohlo narušit hospodářskou soutěž 
na příslušných mobilních trzích. Pokud dospějí k závěru, že tomu tak je, měly by 
zvážit, zda je objektivně odůvodnitelné a přiměřené změnit práva na využívání těm 
operátorům, kterým byla udělena práva na využívání frekvencí v pásmu 900 MHz a 
tam, kde je to přiměřené, tato práva na využívání přezkoumat a přerozdělit tak, aby 
taková narušení hospodářské soutěže vyřešily. Jakémukoliv řešení v tomto směru by 
měla předcházet veřejná konzultace.

(5a) Spektrum dostupné podle této směrnice by se mělo přidělit transparentním způsobem 
tak, aby se zabránilo narušení hospodářské soutěže na příslušných trzích.

(6) Aby mohly jiné systémy než GSM fungovat společně se systémy GSM ve stejném 
pásmu, mělo by se zabránit škodlivé interferenci tím, že se uplatní technické 
podmínky využívání spektra, platné pro technologie využívající pásmo 900 MHz jiné 
než GSM.

(7) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 
o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (dále 
jen rozhodnutí o rádiovém spektru)2 umožňuje Komisi přijmout technická prováděcí 
opatření pro zajištění harmonizovaných podmínek dostupnosti a účinného využívání 
pásma rádiového spektra.

(8) Na základě požadavku Komise Evropská konference správ pošt a telekomunikací (dále 
jen CEPT) sestavila technické zprávy, které prokazují, že UMTS by mohla v pásmu 
900 MHz fungovat společně s GSM, včetně tzv. rozšiřujícího pásma (880–890 MHz a 
925–935 MHz). Pásma 880–915 Mhz a 925–960 MHz by proto měla být zpřístupněna 
UMTS – systému, který může fungovat společně s GSM – stejně jako dalším 
systémům, jakmile bude možné prokázat, že jsou schopny fungovat společně s GSM v 
souladu s postupem stanoveným v rozhodnutí o rádiovém spektru pro přijetí 
harmonizovaných podmínek pro dostupnost a účinné využívání pásma rádiového 
spektra. Pokud se členský stát rozhodne udělit práva na využívání v případě systémů 
využívajících specifikaci UMTS 900, uplatňování rozhodnutí o rádiovém spektru a 

                                               
1 Úř. věst. L 108, 24. 4. 2002, s. 21.
2 Úř. věst. L 108, 24. 4. 2002, s. 1.
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ustanovení směrnice 2002/21/ES zajistí, aby byly tyto systémy chráněny před
škodlivou interferencí ostatních systémů v provozu.

(9) Měla by být zajištěna přiměřená ochrana mezi uživateli v pásmech, na které se 
vztahuje tato směrnice, a pro stávající uživatele v sousedních pásmech. Kromě toho 
by měly být zohledněny budoucí systémy pro leteckou komunikaci v pásmu nad 960 
MHz, které pomáhají plnit politické cíle Evropského společenství v tomto odvětví. V 
tomto směru poskytla CEPT technické poradenství.

(9a) Měla by se zvýšit flexibilita při řízení spektra a přístup ke spektru, aby se tak přispělo 
k plnění cílů vnitřního trhu v oblasti elektronických komunikací. Pásmo 900 MHz 
by proto mělo být zpřístupněno dalším systémům, aby se mohly poskytovat další 
celoevropské služby, jakmile bude možné prokázat, že jsou schopny fungovat 
společně s GSM.

(10) Aby se v pásmu 900 MHz mohly nasadit nové digitální technologie v koexistenci se 
systémy GSM, musí se odpovídajícím způsobem změnit směrnice 87/372/EHS a 
vyhrazení tohoto pásma pro GSM musí být odstraněno,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
Směrnice 87/372/EHS se mění takto:

(1) Článek 1 se nahrazuje tímto:

'1. Členské státy zpřístupní pásma rádiového spektra 880–915 MHz a 925–960 
MHz systémům GSM a systémům UMTS stejně jako i jiným pozemním systémům 
schopným poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací, které mohou 
fungovat společně se systémy GSM, v souladu s technickými prováděcími 
opatřeními přijatými podle rozhodnutí 676/2002/ES.

2. Členské státy při provádění této směrnice prověří, zda stávající přidělení 
rádiového spektra v pásmech 880–915 MHz a 925–960 MHz konkurenčním 
mobilním operátorům na jejich území může ohrozit hospodářskou soutěž na 
příslušných mobilních trzích, a kde je to odůvodnitelné a přiměřené, budou řešit 
takovéto narušení hospodářské soutěže v souladu s článkem 14 směrnice 
2002/20/ES.“

(2) Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Pro účely této směrnice se použijí tyto definice:

(a) ‚systémem GSM‘ se rozumí síť elektronických komunikací, která splňuje 
normy o GSM vydané ETSI, zejména normy EN 301 502 a EN 301 511;

(b) ‚systémem UMTS‘ se rozumí síť elektronických komunikací, která splňuje 
normy o UMTS vydané ETSI, zejména normy EN 301 908-1, EN 301 908-2, 
EN 301 908-3 a EN 301 908-11“.
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(3) Článek 3 se nahrazuje tímto:

'1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do šesti měsíců od vstupu této směrnice 
v platnost. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi 
uvedenými předpisy a touto směrnicí. Uvedené předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních 
předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice“.

(4) Článek 4 se zrušuje.

Článek 2
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.
V ... dne ...║, 

Za Evropský parlament Za Radu
předseda předseda

---------------------------------------------------------

Or. en
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