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A) Rámec a cíle návrhu

Jedná se o návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, jehož cílem je změnit 
stávající evropský právní rámec v oblasti elektronických komunikací, sestávající ze tří 
směrnic, „rámcové“, „autorizační“ a „přístupové“, s cílem vybudovat skutečný vnitřní trh 
v oblasti telekomunikací. Cílem návrhu je zejména zlepšit účinnost elektronických 
komunikací, zajistit právní předpisy, které budou účinnější a jednodušší jak pro operátory, tak 
pro vnitrostátní regulační orgány, a harmonizovat právní předpisy Společenství s cílem zvýšit 
investice a podpořit inovace a výhody pro spotřebitele. 

V „rámcové“, „autorizační“ a „přístupové“ směrnici mají být provedeny následující 
změny: 

B) Rámcová směrnice

 Reforma správy spektra, která zohledňuje technologický rozvoj s cílem lépe využít 
hospodářský potenciál a zajistit přínos pro společnost a životní prostředí vyplývající 
z lepšího využití spektra.

 Důslednější regulace vnitřního trhu elektronických komunikací; za tímto účelem je 
úloha Komise posílena novým „Evropským úřadem pro trh elektronických 
komunikací“.

 Posílení bezpečnosti a integrity v zájmu uživatelů elektronických komunikací s cílem 
posílit důvěru podniků a občanů využívajících elektronické komunikace.

C) Autorizační směrnice

 Uvedení v soulad s novou politikou správy spektra, konkrétně s užíváním rádiových 
frekvencí.

 Vytvoření účinného postupu umožňujícího podnikům, které potřebují práva na užívání 
spektra, poskytování celoevropských služeb.

 Zajištění hladkého přechodu k zavedení obchodování se spektrem.

D) Přístupová směrnice

 Zavedení funkčního oddělení na základě článku 13a návrhu jako nápravného opatření, 
jež mohou vnitrostátní regulační orgány uložit poté, co je schváleno Komisí, která si 
za tímto účelem musí vyžádat zprávu úřadu.
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E) Právní základ návrhu

Návrh vychází z článku 95 Smlouvy o ES, který umožňuje přijmout postupem 
spolurozhodování Parlamentu a Rady obecná opatření s cílem harmonizovat právní předpisy 
členských států, jejichž cílem je vytvoření a fungování vnitřního trhu. 

Tento právní základ by v zásadě neměl působit problémy, neboť jde o tentýž právní 
základ jako u právních předpisů, které má tento návrh upravit, a projednávané znění má 
kromě toho relativně horizontální rozměr, což tuto volbu odůvodňuje. 

Ostatně dovolávat se použití článku 308 Smlouvy o ES jako obecného ustanovení by 
nevyhovovalo Parlamentu, neboť toto ustanovení stanoví pouze jedinou konzultaci s tímto 
orgánem.

F) Posílení pravomocí Evropské unie ve vztahu k členským státům

Návrh směrnice posiluje úlohu Komise z různých hledisek. 
Co se týče nové správy spektra, článek 9 stanoví, že Komise může přijímat vhodná 

prováděcí opatření s cílem harmonizovat používání nových zásad neutrality a obecného 
zájmu. 

Co se týče konsolidace vnitřního trhu a větší soudržnosti, čl. 7 odst. 4 přiznává Komisi 
větší pravomoci pro dohled nad opatřeními navrženými vnitrostátními regulačními orgány pro 
podniky s významnou tržní silou. Ustanovení čl. 16 odst. 7 kromě toho umožňuje Komisi, aby 
s pomocí Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací provedla analýzu trhu 
v případě, že se vnitrostátní regulační orgán s plněním svých povinností výrazně opozdí. 
Ustanovení čl. 7 odst. 8 umožňuje Komisi, aby s pomocí úřadu ukládala zvláštní povinnosti 
u návrhů opatření, které byly oznámeny znovu. Konečně čl. 15 odst. 4 a čl. 16 odst. 5 stanoví, 
že u nadnárodních trhů označí Komise podniky s významnou tržní silou a uloží zvláštní 
povinnosti s přihlédnutím ke stanovisku úřadu. 

Co se týče nezávislosti vnitrostátních regulačních orgánů a práva odvolání, čl. 4 
odst. 1 stanoví minimální kritérium pro zrušení opatření vnitrostátního regulačního orgánu 
z důvodu naléhavé potřeby předejít vážnému a nenapravitelnému poškození dotyčné strany 
v souladu s ustálenou judikaturou Evropského soudního dvora.

Co se týče změn přístupové směrnice, článek 13a umožňuje vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu uložit funkční oddělení, k němuž je nutný předchozí souhlas Komise, 
a konečně články 6a a 6b stanoví, že aby Komise usnadnila přístup ke spektru podnikům, 
které potřebují práva na užívání ve všech členských státech, jako jsou např. poskytovatelé 
družicových služeb, může za pomoci úřadu koordinovat nebo harmonizovat podmínky 
týkající se jednotlivých práv, výběrová řízení a výběr podniků.

G) Změny

Zpravodaj navrhuje následující změny:
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A) Rámcová směrnice:

 V posledním odstavci článku 6 týkajícím se zveřejnění výsledku konzultačního 
postupu vnitrostátními regulačními orgány by se měla zaručit větší míra důvěrnosti 
informací poskytovaných podniky.

 V čl. 9 odst. 4 druhém pododstavci týkajícím se omezení, která vymezují poskytování 
služby v určitém pásmu, by se mělo upřesnit, že mezi požadavky obecného zájmu, 
které odůvodňují tato omezení, by se mělo řadit i předcházení organizovanému 
zločinu a boj proti němu. 

 V čl. 19 odst. 1 týkajícím se postupů harmonizace, které má Komise uplatnit 
v případě, že zjistí rozdílné provádění regulačních úkolů uvedených v rámcové 
směrnici a ve zvláštních směrnicích ze strany vnitrostátních regulačních orgánů, má 
Komise diskreční pravomoc, která jí umožňuje rozhodnout se sama zveřejnit 
„rozhodnutí“ nebo „doporučení“, přičemž regulativní postup s kontrolou je stanoven 
pouze pro rozhodnutí; jsou tedy na místě pochybnosti o náležitosti tohoto ustanovení, 
neboť v konečném důsledku by rozsah účasti Parlamentu závisel na rozhodnutí 
Komise.  

 V čl. 21 odst. 2 a 3 týkajícím se přeshraničních sporů mezi stranami v různých 
členských státech by se mělo upřesnit, že koordinace úsilí vnitrostátních regulačních 
orgánů směřujícího k vyřešení sporu může dospět až k přijetí společného rozhodnutí. 

B) Autorizační směrnice

 V čl. 5 odst. 2 týkajícím se udělení práv na užívání rádiových frekvencí a čísel 
členskými státy by bylo vhodnější odvolávat se na omezení odůvodněná požadavky 
obecného zájmu v souladu s čl. 9 odst. 2 směrnice 2002/21/ES (rámcové směrnice).

 V článku 10 týkajícím se plnění podmínek obecného oprávnění nebo práv na užívání 
a zvláštních povinností by se měl doplnit odstavec 6a (nový), který by stanovil, že 
členské státy umožní podrobení sankcí uvedených v odstavci 5 a 6 soudní kontrole 
v souladu s vnitrostátním právem.
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