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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento návrh na změnu směrnic o rámci1, oprávnění2 a přístupu3 Komise předložila v listopadu 
2007. Navrhovatel tento balíček návrhů na lepší právní úpravu vítá a v obecné rovině jej 
podporuje, protože má velký význam pro zlepšování skutečného evropského vnitřního trhu 
v oblasti telekomunikace. Cílem balíčku je posílit investice, inovaci a výhody spotřebitelů 
v oblasti elektronických komunikací, jinými slovy podporovat a dále rozvíjet regulační rámec 
pro digitální ekonomiku, který bude schopný reagovat na budoucí vývoj, bude orientovaný na 
trh a bude využívat výhody vyplývající z dokončení vnitřního trhu, což navrhovatel také 
rozhodně podporuje. 

I když navrhovatel návrh společného regulačního rámce pro sítě a služby, přístup, propojení a 
oprávnění elektronických komunikací vítá, domnívá se, že stále existuje prostor pro zlepšení.  

Správa spektra
Je třeba, aby EU urychleně přešla na lepší formy správy spektra, které spojují otevřenost, 
flexibilitu a harmonizaci. Je zřejmé, že v oblasti využití spektra je třeba flexibility a 
maximální efektivity. 

Harmonizovaná správa spektra, která by uvedla do souladu 27 odlišných národních systémů 
správy spektra, by sloužila ke zlepšení celoevropských a přeshraničních služeb.  Jednotný 
režim spektra uživatelům navrací výhody technologií i  služeb, a tudíž i hospodářské a 
sociální výhody (např. v objemu produkce běžného vybavení, snižovaní cen a odstraňování 
překážek vstupu pro nové uživatele).
V tomto ohledu by měla být věnována pozornost správě frekvencí a plánování sítí, aby se v co 
největší míře zamezilo interferencím, neboť technologicky neutrální harmonizace nemůže 
problém interference vyřešit .

Zavedení flexibility při přidělování spektra konkrétní technologii či službám ze strany Komise 
navrhovatel vítá. Umožnění flexibilnějšího užívání povede k větší inovaci a výhodám pro 
spotřebitele. Některá pásma mohou  nicméně vyžadovat vyhrazení pro jeden druh použití v 
celé EU (například pohotovostní služby), takže bude patrně zapotřebí obezřetnosti v oblasti 
technické neutrality a neutrality služeb. 
Proto se spíše než převratná reforma jeví jako vhodný pozvolný přístup.  I když technologická 
neutralita povede k inovaci a technologickému vývoji, což bude ku prospěchu spotřebitelů, je  
zároveň potřeba doplnit tento proces obchodováním, aby byla v této oblasti umožněna 
konkurence. 

Komise usiluje o doplnění „tradiční metody“ tržním obchodováním se spektrem a  druhotným 
obchodováním a aukcemi. Obchodování se spektrem samo o sobě nemusí flexibilitu ve 
využití spektra zlepšit,  mělo by nicméně usnadnit přístup ke spektru a vést k intenzivnějšímu  

                                               
1 Směrnice 2002/21/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci 
pro sítě a služby elektronických komunikací, Úř. věst. L 108, 24.4.2002.
2 Směrnice 2002/20/ES Evropského Parlamentu a Rady ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro služby a sítě 
elektronických komunikací, Úř. věst. L 108, 24.4.2002.
3 Směrnice 2002/19/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických 
komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení, Úř. věst. L 108, 24.4.2002.
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(a tudíž hodnotnějšímu) využití spektra. Navrhovatel proto u vybraných pásem podporuje 
zavedení obchodovatelnosti práv na využití v celé EU, pokud jsou udělena individuální práva 
na užívání.

Nová koordinace a regulační pravomoci
Komise navrhuje, aby byla vnitrostátním regulačním orgánům udělena pravomoc nařídit 
dominantním operátorům funkční oddělení, pokud by to napomohlo posílení konkurence ku 
prospěchu zákazníků a zajistilo rovné podmínky pro operátory.  Navrhovatel plně podporuje 
návrh Komise, i když si uvědomuje, že toto řešení nemusí být vhodné pro všechny členské 
státy, i přesto by  vnitrostátní regulační orgány měly mít toto řešení  k dispozici. 

V rámci stávajícího návrhu se pravomoc Komise rozšiřuje. Komise má pravomoc vetovat 
určení dominantního postavení ze strany vnitrostátních regulačních orgánů a vydat 
doporučení o všech otázkách a rozhodnutích souvisejících s číselnými údaji.  Navrhovatel 
nesouhlasí se stávajícími návrhy, které by Komisi takovouto pravomoc veta udělily. 

Usnadnění přístupu
Stávají regulační rámec již předvídá zavedení povolovacího režimu, který bude představovat 
menší zátěž, tzn.posun k obecným oprávněním jako upřednostňovanému přístupu. V praxi 
jsou nicméně práva na užívání spektra častěji přidělována formou individuálních práv na 
užívání.  Předložené návrhy  přístup obecných oprávnění potvrzují a vytváří z něj standardní 
metodu.  Následně pak návrhy vytvářejí povinnost odůvodnit případy, v nichž mají být 
udělena individuální práva na užívání. Takovýmto odůvodněním může být skutečnost, že je 
třeba zabránit interferenci či jednat v obecném zájmu. Tento návrh má dva základní důvody:  
i) zabránit tomu, aby byly individuální licence používány jako metoda udělování oprávnění, 
pokud to není nezbytné, a tudíž celkově snížit překážky pro spektrum přístupu; ii) 
technologický pokrok čím dál více umožňuje kolektivní užívání spektra. 

Navrhovatel je přesvědčen, že ochrana spotřebitelů si vyžaduje důraznější opatření, a 
předkládá proto pozměňovací návrhy, které v těchto otázkách ochrany spotřebitele znamenají 
pokrok. Pokud jde o povinnosti a pravomoci vnitrostátních regulačních orgánů, stanovuje 
návrh další opatření týkající se ochrany spotřebitele. Navrhovatel usiluje o posílení a 
vyjasnění úlohy orgánů, aby se v těchto otázkách ochrany spotřebitele dosáhlo pokroku.
Kromě toho, jak uznala Komise, ještě stále nebyl vytvořen plně fungující evropský 
maloobchodní trh. K vytvoření skutečného vnitřního trhu je proto potřeba dalších konkrétních 
návrhů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 odst. 3
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 3 - odst. 3 - pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány vykonávaly své 
pravomoci nezávisle, nestranně a 
průhledně. Vnitrostátní regulační orgány 
nevyžadují ani nepřijímají pokyny od 
jiného orgánu v souvislosti s každodenním 
plněním úkolů, které jim byly přiděleny 
podle vnitrostátních právních předpisů 
provádějících právo Společenství. 
Pravomoc zrušit nebo zvrátit rozhodnutí 
vnitrostátních regulačních orgánů mají 
pouze odvolací orgány zřízené v souladu s 
článkem 4 nebo vnitrostátní soudy. 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány vykonávaly své 
pravomoci nezávisle, nestranně, průhledně 
a včas. Vnitrostátní regulační orgány
nevyžadují ani nepřijímají pokyny od 
jiného orgánu v souvislosti s každodenním 
plněním úkolů, které jim byly přiděleny 
podle vnitrostátních právních předpisů 
provádějících právo Společenství. 
Pravomoc zrušit nebo zvrátit rozhodnutí 
vnitrostátních regulačních orgánů mají 
pouze odvolací orgány zřízené v souladu s 
článkem 4 nebo vnitrostátní soudy. 

Or. en

Odůvodnění

 Má-li být na trhu zajištěna hospodářská soutěž a inovace, musí vnitrostátní regulační orgány 
jednat včas, například v souvislosti s průzkumy trhu. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 - bod 4
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 4 - odst. 1 - pododst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví časové lhůty pro 
posouzení takovýchto opravných 
prostředků. 

Or. en
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Odůvodnění

 V současné době mohou odvolací řízení trvat až několik let, což znamená, že ve výsledku je již   
na vyřešení původního problému pozdě. Proto je třeba stanovit časovou lhůtu.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 - bod 5
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 5 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podniky 
zajišťující sítě a poskytující služby 
elektronických komunikací poskytovaly 
veškeré informace, včetně finančních 
informací, nezbytné k tomu, aby 
vnitrostátní regulační orgány zajistily 
shodu s ustanoveními této směrnice nebo 
zvláštních směrnic, nebo s rozhodnutím 
učiněným podle této směrnice, nebo podle 
zvláštních směrnic. Od těchto podniků se 
bude rovněž požadovat, aby poskytly 
informace týkající se budoucího rozvoje 
sítí nebo služeb, které by mohly mít dopad 
na velkoobchodní služby dostupné 
konkurenci. Tyto podniky musí takové 
informace poskytovat neprodleně na 
žádost, v časových lhůtách a s takovou 
úrovní podrobnosti údajů, které požaduje 
vnitrostátní regulační orgán. Informace 
požadované vnitrostátním regulačním 
orgánem musí být přiměřené plnění daného 
úkolu. Vnitrostátní regulační orgán uvede 
důvody, které jeho žádost o informace 
opravňují.

1. Členské státy zajistí, aby podniky 
zajišťující sítě a poskytující služby 
elektronických komunikací poskytovaly 
veškeré informace, včetně finančních 
informací, nezbytné k tomu, aby 
vnitrostátní regulační orgány zajistily 
shodu s ustanoveními této směrnice nebo 
zvláštních směrnic, nebo s rozhodnutím 
učiněným podle této směrnice, nebo podle 
zvláštních směrnic. Od těchto podniků se 
bude rovněž požadovat, aby poskytly 
informace týkající se budoucího rozvoje 
sítí nebo služeb, které by mohly mít dopad 
na velkoobchodní služby dostupné 
konkurenci. Tyto podniky musí takové 
informace poskytovat neprodleně na 
žádost, v časových lhůtách a s takovou 
úrovní podrobnosti údajů, které požaduje 
vnitrostátní regulační orgán. Informace 
požadované vnitrostátním regulačním 
orgánem musí být přiměřené plnění daného 
úkolu. Vnitrostátní regulační orgán uvede 
důvody, které jeho žádost o informace 
opravňují, přičemž zajistí v souladu 
s právními předpisy Společenství a 
vnitrostátními právními předpisy ochranu 
obchodního tajemství.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 - bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 7 - odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vnitrostátní regulační orgány přispějí k 
rozvoji vnitřního trhu tím, že spolupracují 
s Komisí a úřadem, aby zajistily jednotné 
uplatňování ustanovení této směrnice a 
zvláštních směrnic ve všech členských 
státech. Za tímto účelem spolupracují s 
Komisí a úřadem zejména na určení typů 
nástrojů a nápravných opatřeních, které 
nejlépe vyhovují při zvládání konkrétních 
situací na trhu.

2. Vnitrostátní regulační orgány přispějí k 
rozvoji vnitřního trhu tím, že spolupracují 
s Komisí a úřadem transparentním 
způsobem, aby zajistily jednotné 
uplatňování ustanovení této směrnice a 
zvláštních směrnic ve všech členských 
státech. Za tímto účelem spolupracují s 
Komisí a úřadem zejména na určení typů 
nástrojů a nápravných opatřeních, které 
nejlépe vyhovují při zvládání konkrétních 
situací na trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 - bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 7 - odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Pokud byl návrh opatření pozměněn 
podle odstavce 6, může Komise přijmout 
rozhodnutí, kterým požádá vnitrostátní 
regulační orgán, aby uložil v dané časové 
lhůtě zvláštní povinnost podle článku 9 až 
13a směrnice 2002/19/ES (přístupová 
směrnice) a článku 17 směrnice 
2002/22/ES (směrnice o univerzální 
službě). 

vypouští se

Komise přitom sleduje stejné cíle politiky, 
jaké jsou stanoveny pro vnitrostátní 
regulační orgány v článku 8. Komise v 
nejvyšší míře zohlední stanovisko úřadu 
předložené v souladu s článkem 6 
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nařízení […./ES], zejména při 
vypracování podrobných informací o 
povinnosti (povinnostech), které chce 
uložit.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být posílena soudržnost, aniž by došlo k narušení křehké rovnováhy pravomocí mezi 
orgány či byly narušeny prvky subsidiarity nařízení, měla by Komise spíše než roli soudce 
hrát roli arbitra.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 - bod 8 – písm. b a (nové)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 - odst. 2 - písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje 
tímto:
„c) podporují a usnadňují účinné  
investování do infrastruktury, které je
řízené trhem, a podporují inovace; a“

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

poskytována v určitém pásmu, musí být 
odůvodněna:

a) plněním cíle obecného zájmu v souladu 
s právními předpisy Společenství, jako je 
bezpečnost života, podpora sociální, 
regionální nebo územní soudržnosti; 
b) zamezením neúčinného využívání 
rádiových frekvencí; nebo
c) podporou kulturní a jazykové 
rozmanitosti a plurality médií, stanovenou
ve vnitrostátních právních předpisech v 
souladu s právními předpisy Společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 - bod 13
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 12 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Opatření přijatá vnitrostátním 
regulačním orgánem v souladu s 
odstavcem 1 musí být objektivní, 
průhledná a přiměřená.“

3. Opatření přijatá vnitrostátním 
regulačním orgánem v souladu s 
odstavcem 1 musí být objektivní, 
průhledná, přiměřená a založena na 
nediskriminačních kritériích.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 - bod 17
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 16 - odst. 5 - pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může vydat rozhodnutí, jímž jeden 
nebo více podniků označí za podnik 
s významnou tržní silou na daním trhu a 
uloží jednu nebo více zvláštních 
povinností podle článků 9 až 13a 
směrnice 2002/19/ES (přístupová 
směrnice) a článku 17 směrnice 
2002/22/ES (směrnice o univerzální 
službě), přičemž v nejvyšší míře zohlední 
stanovisko úřadu. Komise přitom sleduje 
cíle politiky stanovené v článku 8.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Má-li být posílena soudržnost, aniž by došlo k narušení křehké rovnováhy pravomocí orgánů 
či byly narušeny prvky subsidiarity nařízení, měla by Komise spíše než roli soudce hrát roli 
arbitra.
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