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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise má změnit stávající evropský právní rámec v oblasti elektronických 
komunikací, sestávající ze tří směrnic –„rámcové“, „autorizační“ a „přístupové“, s cílem 
vytvořit 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. 
Základní změny provedené v „autorizační“ a „přístupové“ směrnici se týkají reformy správy 
spektra, zavedení funkčního oddělení a posílení pravomocí Komise vůči členským státům.

Zpravodaj by doporučil provést v tomto návrhu následující změny:

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. 4 druhým pododstavcem 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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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Text navrhovaný Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Vzhledem k nedostatku jiných 
specifičtějších právních základů je nutno 
uplatnit článek 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. Uvedený článek má stejný právní 
základ jako právní předpisy, které 
předložený návrh upravuje, a navíc má 
relativně horizontální rozměr, což tuto 
volbu odůvodňuje.  Pro vytvoření 
regulačního orgánu na evropské úrovni 
by se nicméně mohlo jako všeobecné 
doložky použít článku 308 Smlouvy o ES, 
i když v souladu s tímto ustanovením by 
Evropský parlament neměl právo 
spolurozhodovat. 

Or. es
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Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 60 a (nový)

Text navrhovaný Komisí Pozměňovací návrh

(60a) Pokud Komise ve zvláštním případě  
článku 19 směrnice 2002/21/ES zjistí, že 
rozdílné provádění regulačních úkolů 
uvedených v této směrnici a ve zvláštních 
směrnicích ze strany vnitrostátních 
regulačních orgánů by mohlo vytvářet 
překážku pro jednotný trh, může být 
Komisi delegována pravomoc přijmout 
harmonizační opatření, která podpoří 
plnění cílů stanovených článkem 8, 
přičemž v nejvyšší míře zohlední případné 
stanovisko orgánu. Tato opatření mohou 
být skutečně účinná pouze tehdy, pokud 
budou mít vlastní formativní normu, tzn. 
musí se jednat o rozhodnutí přijatá 
v rámci regulativního postupu s kontrolou 
v souladu s článkem 5a rozhodnutí 
2006/512/ES, proto jsou jakákoliv 
doporučení nebo jiná nezávazná opatření 
nepřípustná.  

Or. es

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 60 b (nový)

Text navrhovaný Komisí Pozměňovací návrh

(60b) Cílem posilování pravomocí Komise 
a vytvoření orgánu je racionálnější a 
účinnější řízení spektra. Jejich úkoly jsou 
koncipovány tak, že je při jejich plnění 
nutná velká obezřetnost a neustálé 
zohledňování požadavků podniků 
a uživatelů.  Je jasné, že vytvoření 
evropského regulačního orgánu nemůže 
omezit přímou kontrolu Komise ze strany 
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Evropského parlamentu, a proto vytvoření 
zmíněného orgánu vyžaduje, aby byl 
Parlament průběžně a v plném rozsahu 
informován o uplatňování této směrnice. 

Or. es

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 6 – pododstavec 4

Text navrhovaný Komisí Pozměňovací návrh

Výsledky konzultačního postupu 
vnitrostátní regulační orgán veřejně 
zpřístupní, s výjimkou případů důvěrných 
informací podle vnitrostátních právních 
předpisů a právních předpisů Společenství 
o obchodním tajemství.

Výsledky konzultačního postupu 
vnitrostátní regulační orgán veřejně 
zpřístupní, s výjimkou případů důvěrných 
informací podle vnitrostátních právních 
předpisů a právních předpisů Společenství 
o obchodním tajemství. Budou-li důvěrné 
informace rozšířeny bez pádného důvodu, 
vnitrostátní regulační orgány zajistí, aby 
byla na žádost dotčených podniků co 
nejdříve přijata vhodná opatření. 

Or. es

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 2

Text navrhovaný Komisí Pozměňovací návrh

Omezení, která požadují, aby služba byla 
poskytována v určitém pásmu, musí být 
odůvodněná plněním cíle obecného zájmu 
v souladu s právními předpisy 
Společenství, jako je bezpečnost života, 

Omezení, která požadují, aby služba byla 
poskytována v určitém pásmu, musí být 
odůvodněná plněním cíle obecného zájmu 
v souladu s právními předpisy 
Společenství, jako je bezpečnost života,
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podpora sociální, regionální nebo územní 
soudržnosti, zamezení neúčinného 
využívání rádiových frekvencí nebo 
podpora kulturní a jazykové rozmanitosti a 
plurality médií, stanovená ve vnitrostátních 
právních předpisech v souladu s právními 
předpisy Společenství. 

zejména pokud jde o prevenci a boj proti 
organizovanému zločinu a terorismu,
podpora sociální, regionální nebo územní 
soudržnosti, zamezení neúčinného 
využívání rádiových frekvencí nebo 
podpora kulturní a jazykové rozmanitosti 
a plurality médií, stanovená ve 
vnitrostátních právních předpisech v 
souladu s právními předpisy Společenství. 

Or. es

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 19 – bod 1

Text navrhovaný Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen článek 9 této směrnice a 
články 6 a 8 směrnice 2002/20/ES 
(autorizační směrnice) a zjistí-li Komise, 
že rozdílné provádění regulačních úkolů 
uvedených v této směrnici a ve zvláštních 
směrnicích ze strany vnitrostátních 
regulačních orgánů může vytvářet 
překážku pro jednotný trh, může Komise 
vydat doporučení nebo rozhodnutí o 
harmonizovaném uplatňování ustanovení 
této směrnice a zvláštních směrnic ve snaze 
podpořit plnění cílů stanovených článkem 
8, přičemž v nejvyšší míře zohlední 
případné stanovisko úřadu.

1. Aniž je dotčen článek 9 této směrnice a 
články 6 a 8 směrnice 2002/20/ES 
(autorizační směrnice) a zjistí-li Komise, 
že rozdílné provádění regulačních úkolů 
uvedených v této směrnici a ve zvláštních 
směrnicích ze strany vnitrostátních 
regulačních orgánů by mohlo vytvářet 
překážku pro jednotný trh, může Komise 
vydat rozhodnutí o harmonizovaném 
uplatňování ustanovení této směrnice 
a zvláštních směrnic ve snaze podpořit 
plnění cílů stanovených článkem 8, 
přičemž v nejvyšší míře zohlední případné 
stanovisko úřadu.

Or. es



PE404.684v01-00 8/11 PA\717407CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 19 – bod 2

Text navrhovaný Komisí Pozměňovací návrh

2. V případech, kdy Komise vydá 
doporučení podle odstavce 1, musí jednat 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 22 
odst. 2. 

vypouští se

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány při plnění svých úkolů 
tato doporučení v nejvyšší míře 
zohlednily. Pokud se vnitrostátní 
regulační orgán rozhodne se 
doporučením neřídit, informuje o tom 
Komisi s odůvodněním svého postoje.

Or. es

Pozměňovací návrh 8

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

Text navrhovaný Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Každá strana může předložit spor 
příslušným vnitrostátním regulačním 
orgánům. Vnitrostátní regulační orgány 
koordinují své úsilí dosáhnout vyřešení 
sporu, pokud možno v rámci přijetí 
společného rozhodnutí, v souladu s cíli 
stanovenými v článku 8. 

Or. es
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 22
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 2

Text navrhovaný Komisí Pozměňovací návrh

Neprodleně o tom strany informují. Pokud 
se spor do čtyř měsíců nevyřeší, pokud 
nebyl předán soudu tou stranou, která 
usiluje o nápravu, a pokud o to jedna ze 
stran požádá, koordinují vnitrostátní 
regulační orgány své úsilí dosáhnout 
vyřešení sporu v souladu s článkem 8 a v 
nejvyšší míře zohlední stanovisko úřadu 
vydané v souladu s článkem 18 nařízení 
[…/ES].

Neprodleně o tom strany informují. Pokud 
se spor do čtyř měsíců nevyřeší, pokud 
nebyl předán soudu tou stranou, jejíž práva 
byla poškozena, a pokud o to jedna ze stran 
požádá, koordinují vnitrostátní regulační 
orgány své úsilí dosáhnout vyřešení sporu, 
pokud možno v rámci přijetí společného 
rozhodnutí, v souladu s článkem 8 a v 
nejvyšší míře zohlední stanovisko úřadu 
vydané v souladu s článkem 18 nařízení 
[…/ES].

Or. es

Pozměňovací návrh 10

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

Text navrhovaný Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Pokud je nezbytné udělit individuální 
práva na užívání rádiových frekvencí a 
čísel, udělí členské státy na žádost taková 
práva kterémukoli podniku, který 
poskytuje nebo využívá sítě nebo služby 
podle obecného oprávnění, s výhradou 
článků 6, 6a a 7 a čl. 11 odst. 1 písm. c) 
této směrnice a jakýchkoli jiných pravidel, 
která zajišťují účinné využití těchto zdrojů 
v souladu s čl. 9 odst. 4 druhým 
pododstavcem směrnice 2002/21/ES 
(rámcová směrnice).

Or. es
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Pozměňovací návrh 11

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

Text navrhovaný Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 8 – písm. d a (nové)
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 10 – odst. 6 a (nový)
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Text navrhovaný Komisí Pozměňovací návrh

da) Vkládá se nový odstavec, který zní:
„6a. Členské státy v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy zajistí, 
aby sankce uvedené v odstavci 5 a 6 
podléhaly soudní kontrole.“ 

Or. es
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