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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Má-li proces liberalizace v odvětví telekomunikací pokračovat, je třeba při změně příslušného 
právního rámce usilovat o větší podporu hospodářské soutěže, zajištění investic a konsolidaci 
vnitřního trhu elektronických komunikací. Kromě toho by měly být zohledněny otázky 
týkající se ochrany spotřebitelů, bezpečnosti sítě či kulturní hlediska. 

Vzhledem k velmi dynamickým trhům a rychlému vývoji v odvětví telekomunikací je 
nezbytné zvolit flexibilní přístup, jenž umožní vystihnout další vývoj. 

Přístup, který se orientuje na budoucnost, je zapotřebí i proto, aby byl navržený právní rámec 
vhodný také pro sítě příští generace. V této souvislosti představuje prvořadou výzvu 
z hlediska regionální politiky a politiky hospodářské soutěže právě budování infrastruktur 
širokopásmové sítě příští generace, které podnikům nabízí velkou jistotu plánování i právní 
jistotu. Skutečnost, že vnitrostátní regulační úřady budou moci stanovit společné využívání 
zařízení (např. přístup ke sloupům, kabelovodům a budovám), podpoří investice do optických 
sítí a vstup nových subjektů na trh. Při rozhodování je nutné přihlédnout k tomu, zda jsou 
opatření přiměřená a hospodárná. Budování sítí lze podpořit i pomocí sdílení rizik a nákladů. 
V rámci vymezování trhů by mělo být dále zjištěno, zda jsou geografické oblasti na území 
členských států natolik konkurenceschopné, aby mohla být provedena odpovídající 
deregulace. 

V minulosti bylo několikrát konstatováno, že je třeba posílit nadnárodní mechanismy 
koordinace. Tyto mechanismy by však měly vycházet z již existujících a rozvinutých struktur 
a aktuálněji, účinněji a důsledněji využívat jejich potenciál. Za tímto účelem je třeba zřídit 
„síť vnitrostátních regulačních orgánů“, která převezme úkoly, jež nemohou být vyřešeny na 
vnitrostátní úrovni. Silná centralizace na úrovni Společenství oproti tomu skrývá nebezpečí, 
že příslušný evropský úřad nebude řádně přihlížet k rozdílům mezi jednotlivými státy. Pro 
takové posílení ústředních regulačních orgánů na úkor jejich vnitrostátních protějšků nehovoří 
dostatečně přesvědčivě ani politické, ani ekonomické důvody.

Dále musíme konstatovat, že postup projednávání ve výborech není vhodný pro vytváření, 
případně změnu předpisů, které upravují podstatné prvky telekomunikačního práva. Četné 
situace, pro které návrh tento postup zavádí, je proto nutné odpovídajícím způsobem omezit. 

Při analýze a určování charakteristik vnitrostátního trhu musí být vnitrostátní regulační orgány 
schopny nezávisle přijímat vhodná opatření k odstranění zjištěných problémů v oblasti 
hospodářské soutěže. Kdyby bylo Komisi podle návrhu směrnice přiznáno právo konečného 
rozhodnutí (tj. mohla by regulační orgány vyzvat, aby podnikům uložily nějakou zvláštní 
povinnost), znamenalo by to zavedení centralizované regulace na evropské úrovni. Tato 
možnost intervence v sobě skrývá nebezpečí, že vnitrostátní charakteristiky nebudou 
dostatečně vzaty v potaz a že bude postupováno uniformním způsobem. 

Pokud jde o nová kritéria pro zavedení dodatečného práva veta Komise, měl by být zvolen 
kompromisní přístup, kdy by vhodnost opatření přijatého vnitrostátním regulačním orgánem 
nejprve posoudila „síť vnitrostátních regulačních orgánů“ jakožto nadřazené grémium. 

Má-li být vytvořeno efektivní a tržně orientované frekvenční spektrum, je třeba při udělování 
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práv pro užívání frekvencí zvolit přístup založený na neutralitě z hlediska technologií 
a služeb. Přitom je třeba mít na paměti, že přidělování frekvencí je – až na výjimku úzce 
vymezených celoevropských služeb – zcela v pravomoci členských států a že při určování 
cílů, které jsou ve veřejném zájmu (jako je pluralita sdělovacích prostředků), musí být 
umožněna vazba na určité technologie. V tomto kontextu je žádoucí, aby návrh směrnice 
ponechal členským státům přiměřený manévrovací prostor pro stanovení výjimek, pokud jde 
o požadavek neutrality z hlediska technologií a služeb (např. pro potřeby rozhlasového 
vysílání).

Obchod s frekvencemi je jednou z možností, jak zaručit efektivní hospodářské využití 
frekvencí, a do rozhodování o tomto obchodu je nutné zapojit vnitrostátní regulační orgány. 
Rozhodnutí o tom, zda a za jakých podmínek se na radiové frekvence uplatní posílený tržní 
přístup a zejména obchod s frekvencemi, přísluší členským státům. 

Dále je nutné náležitě zohlednit rozhodnutí mezinárodních grémií, jako je CEPT, RRC 
a WRC, aby se zajistil soulad právních předpisů EU v oblasti telekomunikací s ostatními 
nástroji frekvenční koordinace.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor 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)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Elektronické komunikace jsou rychle 
se rozvíjejícím odvětvím, pro které je 
charakteristická vysoká míra 
technologických inovací a velmi 
dynamické trhy. Vzhledem k měnícím se 
trhům a technologiím je nezbytné 
pravidelně prověřovat, zda příslušné 
právní předpisy odpovídají realitě. Má-li 
být nadále zajištěna plná účast občanů 
EU na globální informační společnosti, je 
třeba při uplatňování této směrnice klást 
důraz především na inovace a rozvoj 
vysokorychlostních sítí příští generace, 
které dokáží uspokojit požadavky 
budoucích zákazníků, pokud jde o širší 
pásmo a větší nabídku služeb. 
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Or. en

Odůvodnění

Komise se ve svém přepracovaném návrhu příliš nezabývá otázkou nových pevných 
a mobilních sítí s vysokorychlostním připojením, ačkoli má tato problematika zásadní význam 
pro konkurenceschopnost Evropy, její odvětví telekomunikací či její spotřebitele. Komise se 
domnívá, že současný právní rámec je vyhovující a že ho v tomto ohledu není nutné pomocí 
legislativních návrhů jakkoli dále upravovat. Prosté převzetí dosavadních regulačních 
koncepcí však nepostačuje. 

Pozměňovací návrh 2

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Právní rámec musí odpovídat novým 
investičním a inovačním úkolům 
a respektovat potřebu podporovat jak 
investice, tak i hospodářskou soutěž, aby 
zákazníci měli výběr zajištěn, a nikoli 
omezen.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Je v kompetenci členských států 
vymezit v souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy rozsah a povahu 
jakýchkoli výjimek týkajících se podpory 
kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality 
médií.

(23) Je v kompetenci členských států 
vymezit v souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy rozsah a povahu 
jakýchkoli výjimek týkajících se podpory 
kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality 
médií. Při vymezování těchto výjimek 
mohou členské státy posoudit kulturní 
význam vysílacích systémů a 
profesionálních systémů bezdrátových 
mikrofonů určených pro multimediální 
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hlasovou, obrazovou či živou produkci.

Or. en

Odůvodnění

Vysílání i mediální produkce související s kulturními událostmi, jako jsou např. mezinárodní 
akce typu olympijských her, závisí na spolehlivosti přenosových frekvencí.  

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. e
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 2 – písm. s

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s) „škodlivou interferencí“ rozumí 
interference, která ohrožuje fungování 
radionavigační služby nebo jiných 
bezpečnostních služeb nebo která jinak 
vážně zhoršuje, znemožňuje nebo 
opakovaně přerušuje radiokomunikační 
službu provozovanou v souladu s 
použitelnými právními předpisy 
Společenství nebo vnitrostátními právními 
předpisy.

s) „škodlivou interferencí“ rozumí 
interference, která ohrožuje fungování 
radionavigační služby nebo jiných 
bezpečnostních služeb a technicky 
znemožňuje společné užívání frekvencí
nebo která může jinak vážně zhoršit, 
znemožnit nebo opakovaně přerušit
radiokomunikační službu provozovanou v 
souladu s použitelnými právními předpisy 
Společenství nebo mezinárodními 
a vnitrostátními právními předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Členským státům by mělo být umožněno zavést omezení nejen pro existující interferenci, ale 
i v případech, kde je výskyt škodlivé interference pravděpodobný. Vzhledem k važnému 
charakteru problémů způsobených interferencí mezi jednosměrnými a obousměrnými 
službami (příjem a přenos), je nezbytné poskytnout ochranu proti škodlivé interferenci, která 
bude v souladu s mezinárodně schválenými frekvenčními plány, zejména s ženevským plánem 
ITU (GE-O6). Vnitrostátní právní systémy musí mít prostor pro zajištění společného užívání 
spektra.
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Pozměňovací návrh 5

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. 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.

3. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány vykonávaly své 
pravomoci nezávisle, nestranně, průhledně 
a zavčas. 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

Pomalá práce vnitrostátních regulačních orgánů, např. při revizi trhu, může na daném trhu 
zdržovat hodpodářskou soutěž a inovace.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 3a
V souladu s pravidly stanovenými 
v nařízení č. [.../.../ES]1 členské státy 
společně ustaví síť vnitrostátních 
regulačních orgánů. 
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1 Nařízení, kterým se pro evropský trh 
elektronických komunikací zřizuje síť 
vnitrostátních regulačních orgánů.
(Tento pozměňovací návrh platí pro celý 
text. Jeho přijetí bude vyžadovat 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Evropský úřad pro trh elektronických komunikací by měl být nahrazen sítí vnitrostátních
regulačních orgánů. Evropský úřad pro trh elektronických komunikací zavádí složité 
byrokratické postupy, odporuje principu subsidiarity a dlouhodobému cíli nahradit regulaci 
ex ante právními předpisy upravujícími hospodářskou soutěž a kromě toho není dostatečně 
nezávislý. 

Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní 
úrovni existovaly účinné mechanismy, v 
jejichž rámci má každý uživatel nebo 
podnik zajišťující sítě a/nebo poskytující 
služby elektronických komunikací, který je 
dotčen rozhodnutím vnitrostátního 
regulačního orgánu, právo podat opravný 
prostředek proti rozhodnutí k subjektu 
rozhodujícímu o opravném prostředku, 
který je nezávislý na zúčastněných 
stranách. Tento subjekt, kterým může být 
soud, musí mít příslušné odborné znalosti 
potřebné pro výkon svých funkcí. Členské 
státy zajistí, aby skutková podstata případu 
byla řádně posouzena a aby existoval 
účinný mechanismus pro opravné 
prostředky.

1. Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní 
úrovni existovaly účinné mechanismy, v 
jejichž rámci má každý uživatel nebo 
podnik zajišťující sítě a/nebo poskytující 
služby elektronických komunikací, který je 
dotčen rozhodnutím vnitrostátního 
regulačního orgánu, právo podat opravný 
prostředek proti rozhodnutí k subjektu 
rozhodujícímu o opravném prostředku, 
který je nezávislý na zúčastněných 
stranách. Tento subjekt, kterým může být 
soud, musí mít příslušné odborné znalosti 
potřebné pro výkon svých funkcí. Členské 
státy zajistí, aby skutková podstata případu 
byla řádně posouzena a aby existoval 
účinný mechanismus pro opravné 
prostředky. Členské státy by měly vymezit 
lhůtu pro posouzení těchto odvolání.

Or. en
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Odůvodnění

V současné době může odvolací řízení trvat i několik let a poté již bývá na řešení původního 
problému příliš pozdě.

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do rozhodnutí o jakémkoli opravném 
prostředku zůstává v platnosti rozhodnutí 
vnitrostátního regulačního orgánu, pokud 
nejsou povolena dočasná opatření. Dočasná 
opatření mohou být povolena z důvodu 
naléhavé potřeby zrušit účinnost 
rozhodností s cílem předejít vážnému a 
nenapravitelnému poškození strany, která o 
tato opatření požádala, a kdy to vyžaduje 
vyváženost zájmů.“

Do rozhodnutí o jakémkoli opravném 
prostředku zůstává v platnosti rozhodnutí 
vnitrostátního regulačního orgánu, pokud 
nejsou povolena dočasná opatření. Dočasná 
opatření mohou být povolena pouze z 
důvodu naléhavé potřeby zrušit účinnost 
rozhodností s cílem předejít vážnému a 
nenapravitelnému poškození strany, která o 
tato opatření požádala, a kdy to vyžaduje 
vyváženost zájmů.“

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že dočasná opatření nesmí být povolena z jiných důvodů. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy shromáždí informace o 
předmětu odvolání, počtu žádostí 
o odvolání, délce trvání odvolacího řízení, 
počtu rozhodnutí o povolení dočasných 
opatření přijatých v souladu s odstavcem 1 
a důvodech těchto rozhodnutí. Členské 

3. Členské státy shromáždí informace o 
předmětu odvolání, počtu žádostí 
o odvolání, délce trvání odvolacího řízení, 
počtu rozhodnutí o povolení dočasných 
opatření přijatých v souladu s odstavcem 1 
a důvodech těchto rozhodnutí. Členské 
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státy tyto informace každoročně poskytnou 
Komisi a Evropskému úřadu pro trh 
elektronických komunikací (dále jen 
„úřad“).

státy tyto informace každoročně poskytnou 
Komisi a síti vnitrostátních regulačních 
orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Evropský úřad pro trh elektronických komunikací by měl být nahrazen sítí vnitrostátních 
regulačních orgánů. Evropský úřad pro trh elektronických komunikací zavádí složité 
byrokratické postupy, odporuje principu subsidiarity a dlouhodobému cíli nahradit regulaci 
ex ante právními předpisy upravujícími hospodářskou soutěž a kromě toho není dostatečně 
nezávislý. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V rámci dvouměsíčního období 
uvedeného v odstavci 4 může Komise 
přijmout rozhodnutí, kterým požaduje, aby 
dotyčný vnitrostátní regulační orgán návrh 
opatření vzal zpět. Před vydáním 
rozhodnutí Komise v nejvyšší míře 
zohlední stanovisko úřadu předložené 
v souladu s článkem 5 nařízení […/ES]. 
K tomuto rozhodnutí připojí Komise 
podrobnou a objektivní analýzu, v níž 
předloží důvody pro svůj názor, že by 
návrh opatření neměl být přijat, a připojí 
konkrétní návrhy na změnu návrhu 
opatření.

5. V souvislosti s opatřeními uvedenými 
v odst. 4 písm. a) a b) a v rámci 
dvouměsíčního období uvedeného v 
odstavci 4 může Komise přijmout 
rozhodnutí, kterým požaduje, aby dotyčný 
vnitrostátní regulační orgán návrh opatření 
vzal zpět Před vydáním rozhodnutí Komise 
v nejvyšší míře zohlední stanovisko úřadu 
předložené v souladu s článkem 5 nařízení 
[…/ES]. K tomuto rozhodnutí připojí 
Komise podrobnou a objektivní analýzu, v 
níž předloží důvody pro svůj názor, že by 
návrh opatření neměl být přijat, a připojí 
konkrétní návrhy na změnu návrhu 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být zvoleno vyváženější řešení: namísto konečného práva veta uděleného Komisi ve 
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věci opravných prostředků by měl být navázán „regulační dialog“ o vhodnosti a účinnosti 
těchto opravných prostředků, v jehož rámci by vnitrostátní regulační orgány navrhovaly 
opravné prostředky síti vnitrostátních regulačních orgánů. Tento dialog, v jehož průběhu by 
všichni účastníci měli řádně zohledňovat názory hospodářských subjektů, má za cíl dospět ke 
společnému stanovisku ohledně nejvhodnějších a nejúčinnějších opravných prostředků. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 7 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. V souvislosti s opatřeními uvedenými 
v odst. 4 písm. c) je na základě vážných 
pochybností Komise zahájen regulační 
dialog mezi vnitrostátním regulačním 
orgánem a sítí vnitrostátních regulačních 
orgánů s cílem nalézt nejvhodnější 
a nejúčinnější opatření k vyřešení daného 
problému v oblasti hospodářské soutěže, 
přičemž jsou řádně zohledněny názory 
účastníků trhu a soulad těchto opatření 
na vnitřním trhu. Tento regulační dialog 
nesmí za žádných okolností překročit 
dvouměsíční lhůtu stanovenou v odstavci 
4. 
Pokud síť vnitrostátních regulačních 
orgánů po ukončení regulačního dialogu 
potvrdí dvoutřetinovou většinou vhodnost 
daného opatření, může ho vnitrostátní 
regulační orgán přijmout. Jestliže síť 
vnitrostátních regulačních orgánů 
nepotvrdí, že je dané opatření vhodné, 
může Komise vyjádřit vážné pochybnosti 
prostřednictvím rozhodnutí, v němž 
vnitrostátní regulační orgán vyzve, aby 
tento návrh opatření stáhl.
Vnitrostátní regulační orgán je oprávněn 
stáhnout návrh optření v jakékoli fázi 
regulačního dialogu.

Or. en
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Odůvodnění

Mělo by být zvoleno vyváženější řešení: namísto konečného práva veta uděleného Komisi ve 
věci opravných prostředků by měl být navázán „regulační dialog“ o vhodnosti a účinnosti 
těchto opravných prostředků, v jehož rámci by vnitrostátní regulační orgány navrhovaly 
opravné prostředky síti vnitrostátních regulačních orgánů. Tento dialog, v jehož průběhu by 
všichni účastníci měli řádně zohledňovat názory hospodářských subjektů, má za cíl dospět ke 
společnému stanovisku ohledně nejvhodnějších a nejúčinnějších opravných prostředků. 

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Do tří měsíců poté, co Komise podle 
odstavce 5 vydá rozhodnutí, kterým 
požaduje, aby vnitrostátní regulační orgán 
vzal návrh opatření zpět, vnitrostátní 
regulační orgán návrh opatření pozmění 
nebo vezme zpět. Pokud je návrh opatření 
pozměněn, vnitrostátní regulační orgán 
uspořádá veřejnou konzultaci v souladu s 
postupy uvedenými v článku 6 a 
pozměněný návrh opatření znovu oznámí 
Komisi v souladu s ustanovením odstavce 
3.

6. Do tří měsíců poté, co Komise podle 
odstavce 5 nebo 5a vydá rozhodnutí, 
kterým požaduje, aby vnitrostátní regulační 
orgán vzal návrh opatření zpět, vnitrostátní 
regulační orgán návrh opatření pozmění 
nebo vezme zpět. Pokud je návrh opatření 
pozměněn, vnitrostátní regulační orgán 
uspořádá veřejnou konzultaci v souladu s 
postupy uvedenými v článku 6 a 
pozměněný návrh opatření znovu oznámí 
Komisi v souladu s ustanovením odstavce 
3.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být zvoleno vyváženější řešení: namísto konečného práva veta uděleného Komisi ve 
věci opravných prostředků by měl být navázán „regulační dialog“ o vhodnosti a účinnosti 
těchto opravných prostředků, v jehož rámci by vnitrostátní regulační orgány navrhovaly 
opravné prostředky síti vnitrostátních regulačních orgánů. Tento dialog, v jehož průběhu by 
všichni účastníci měli řádně zohledňovat názory hospodářských subjektů, má za cíl dospět ke 
společnému stanovisku ohledně nejvhodnějších a nejúčinnějších opravných prostředků. 
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Pozměňovací návrh 13

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 
nařízení […./ES], zejména při 
vypracování podrobných informací o 
povinnosti (povinnostech), které chce 
uložit.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh Komise by do právních předpisů upravujících fungování vnitřního trhu zavedl 
závažný precedens, protože by orgán Společenství nahradil rozhodnutí vnitrostátního orgánu. 
Tento postup zcela podrývá systém kontrol a vyvážených pravomocí zakotvený ve Smlouvě 
o EU, kdy ESD dohlíží na provádění práva Společenství vnitrostátními orgány a Komise může 
zahájit řízení o porušení právních povinností.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 7 a – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření uvedená v odstavci 1, jež mají 
tuto směrnici doplnit o jiné než podstatné 
prvky, se přijmou v souladu s 
regulativním postupem s kontrolou, 
uvedeným v čl. 22 odst. 3. Ze závažných 
naléhavých důvodů může Komise použít 
postup pro naléhavé případy, uvedený v 
čl. 22 odst. 4.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění
Není zřejmé, co se v odstavci 2 rozumí pojmem „jiné než podstatné prvky“. Tato navrhovaná 
prováděcí opatření by mohla mít na podniky značný finanční dopad. Všechny případné změny 
musí být podrobeny plné kontrole v rámci legislativního postupu na úrovni EU nebo 
ponechány v pravomoci členských států.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. e a (nové)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) V článku 8 se vkládá nový odstavec, 
který zní:

(4a) Vnitrostátní regulační orgány 
usilují o vytvoření řádného právního 
prostředí pro konkurenceschopné 
investování do nových přístupových sítí, 
které je jedinečnou příležitostí k inovaci a 
hospodářské soutěži mezi platformami na 
cestě k deregulaci. Toto právní prostředí 
by mimo jiné mělo:
(a) být předvídatelné po dobu, která 
odpovídá době potřebné k tomu, aby se 
velké investice staly ziskovými; 
(b) usilovat o maximální zeměpisný 
dosah hospodářské soutěže mezi 
platformami;
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(c) umožnit, aby z rychlejšího 
geografického pokrytí vyplývala 
konkurenční výhoda, což by podpořilo 
vytváření sítí;
(d) být atraktivní pro použití zdrojů z 
finančních trhů na vysoké vstupní 
investice do nových přístupových sítí; 
(e) umožnit pružné obchodní dohody 
o investicích a sdílení rizik mezi 
provozovateli nových přístupových sítí.

Or. en

Odůvodnění

Stávající právní předpisy je nutné přizpůsobit investičním úkolům v souvislosti se zaváděním 
přístupových sítí příští generace. Právní předpisy musí účastníkům trhu umožnit do těchto sítí 
investovat, a tedy i zohlednit rizika s tím spojená. 

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí na svých územích 
účinnou správu rádiových frekvencí pro 
služby elektronických komunikací v 
souladu s článkem 8. Zajistí, aby se při 
rozdělování a přidělování takových 
rádiových frekvencí vnitrostátními 
regulačními orgány vycházelo z 
objektivních, průhledných, 
nediskriminačních a přiměřených kritérií.

1. Členské státy zajistí na svých územích 
účinnou správu rádiových frekvencí pro 
služby elektronických komunikací v 
souladu s článkem 8. Zajistí, aby se při 
rozdělování a přidělování takových 
rádiových frekvencí vnitrostátními 
regulačními orgány vycházelo z 
objektivních, průhledných, 
nediskriminačních a přiměřených kritérií. 
Přitom musí členské státy dodržovat 
mezinárodní dohody a mohou brát v 
úvahu hledisko veřejného pořádku. 

Or. en
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Odůvodnění

Jelikož frekvence dosahují až za hranice EU, je nutné dodržovat mezinárodní dohody, aby 
nedocházelo k interferenci.

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy podporují harmonizaci 
používání rádiových frekvencí v celém 
Společenství v souladu s potřebou zajistit 
jejich účinné a efektivní využívání a v 
souladu s rozhodnutím č. 676/2002/ES 
(rozhodnutí o rádiovém spektru).

2. Členské státy podporují harmonizaci 
používání rádiových frekvencí v celém 
Společenství v souladu s potřebou zajistit 
jejich účinné a výkonné používání, které
může přispět k dosažení úspor z rozsahu a
k interoperabilitě služeb ve prospěch 
spotřebitele, a v souladu s rozhodnutím č. 
676/2002/ES (rozhodnutí o rádiovém 
spektru).

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá ze znění pozměňovacího návrhu.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech otevřených pro služby 
elektronických komunikací bylo možné 
používat všechny typy rádiových sítí nebo 

3. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech otevřených pro služby 
elektronických komunikací bylo možné 
používat všechny typy rádiových sítí nebo 
technologií bezdrátového přístupu v 
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technologií bezdrátového přístupu. souladu s vnitrostátními tabulkami 
rozdělení frekvencí a 
Radiokomunikačním řádem Mezinárodní 
telekomunikační unie (ITU).

Or. en

Odůvodnění

Jelikož frekvence dosahují až za hranice EU, je nutné dodržovat mezinárodní dohody, aby 
nedocházelo k interferenci.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy však mohou na používané 
typy rádiových sítí nebo technologií 
bezdrátového přístupu uvalit přiměřená a 
nediskriminační omezení, je-li nutné: 

Členské státy však mohou na používané 
typy rádiových sítí nebo technologií 
bezdrátového přístupu uvalit přiměřená a 
nediskriminační omezení, je-li nutné:

(a) zabránit škodlivé interferenci; (a) zabránit škodlivé interferenci;
(b) ochránit veřejné zdraví proti
elektromagnetickým polím;

(b) ochránit veřejné zdraví proti 
elektromagnetickým polím;

(c) zajistit maximální sdílení rádiových 
frekvencí tam, kde frekvence podléhají 
obecnému oprávnění;

(c) zajistit maximální sdílení rádiových 
frekvencí tam, kde frekvence podléhají 
obecnému oprávnění; 

(d) dodržet omezení v souladu s 
odstavcem 4 níže.

(d) zajistit účinné využití spektra nebo

(e) dodržet omezení v souladu s 
odstavcem 4 níže.

Or. en

Odůvodnění

V rámci obecných zásad politiky spektra by se mělo usilovat o jeho účinné využití. 
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Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech otevřených pro služby 
elektronických komunikací bylo možné 
poskytovat všechny typy služeb 
elektronických komunikací. Členské státy 
však mohou na poskytované typy služeb 
elektronických komunikací uvalit 
přiměřená a nediskriminační omezení.

4. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy v souladu s mezinárodně 
schválenými frekvenčními plány a 
Radiokomunikačním řádem Mezinárodní 
telekomunikační unie (ITU) zajistí, aby v 
kmitočtových pásmech otevřených pro 
služby elektronických komunikací bylo 
možné poskytovat všechny typy služeb 
elektronických komunikací. Členské státy 
však mohou na poskytované typy služeb 
elektronických komunikací uvalit 
přiměřená a nediskriminační omezení.

Or. en

Odůvodnění

Návrh neuznává ani neřeší, jak důležité je zajistit soulad s pravidly a postupy ITU 
a mezinárodních právně závazných omezení, která z nich vyplývají. Účinné využívání spektra 
vyžaduje dodržování postupu podávání a koordinace ITU.   

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené 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, 
podpora sociální, regionální nebo územní 
soudržnosti, zamezení neúčinného 

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

regionální nebo územní soudržnosti, 
zamezení neúčinného využívání rádiových 
frekvencí, nebo podporou kulturní a 
jazykové rozmanitosti a plurality médií, 
včetně vysílacích služeb, stanovenou ve 
vnitrostátních právních předpisech v 
souladu s právními předpisy Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Zmínka obsažená v druhém pododstavci čl. 9 odst. 4 o „[podpoře] kulturní a jazykové 
rozmanitosti a plurality médií“ je příliš omezující a měla by být rozšířena konkrétně i na 
vysílací služby. 

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Omezení, které v konkrétním pásmu 
zakazuje poskytování jiné služby, lze 
stanovit pouze v případech odůvodněných 
potřebou chránit služby zajišťující 
bezpečnost života.

Omezení, které v konkrétním pásmu 
zakazuje poskytování jiné služby 
elektronické komunikace, lze stanovit 
pouze v případech odůvodněných potřebou 
chránit služby zajišťující bezpečnost 
života.

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá ze znění pozměňovacího návrhu.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 b – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
na jiné podniky převádět nebo jim 
pronajímat individuální práva na užívání 
rádiových frekvencí v těch pásmech, 
u nichž to stanoví prováděcí opatření 
přijatá podle článku 9c, bez předchozího 
souhlasu vnitrostátního regulačního 
orgánu.

1. Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
na jiné podniky převádět nebo jim 
pronajímat individuální práva na užívání 
rádiových frekvencí v těch pásmech, 
u nichž to stanoví prováděcí opatření 
přijatá podle článku 9c v souladu s 
vnitrostátními postupy.

Také v jiných pásmech mohou členské 
stanovit, aby podniky převáděly svá 
individuální práva na užívání rádiových 
frekvencí na jiné podniky nebo jim je 
pronajímaly.

Také v jiných pásmech mohou členské 
stanovit, aby podniky v souladu s 
vnitrostátními postupy převáděly svá 
individuální práva na užívání rádiových 
frekvencí na jiné podniky nebo jim je 
pronajímaly.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na citlivost odvětví telekomunikací by vnitrostátní regulační orgány měly stanovit 
rámec pro převod práv. 

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby byl záměr 
podniku převést práva na užívání 
rádiových frekvencí oznámen 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu, který 
je odpovědný za přidělení spektra, a aby 
byl zveřejněn. Pokud bylo využívání 
rádiového spektra harmonizováno 
uplatněním rozhodnutí č. 676/2002/ES 
o rádiovém spektru nebo jiných opatření 
Společenství, musí být každý takový 
převod s tímto harmonizovaným 
využíváním v souladu.

2. Členské státy zajistí, aby byl záměr 
podniku převést práva na užívání 
rádiových frekvencí i jejich účinný převod
oznámen příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu, který je odpovědný za přidělení 
spektra, a aby byl zveřejněn. Pokud bylo 
využívání rádiového spektra 
harmonizováno uplatněním rozhodnutí 
č. 676/2002/ES o rádiovém spektru nebo 
jiných opatření Společenství, musí být 
každý takový převod s tímto 
harmonizovaným využíváním v souladu.
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Or. en

Odůvodnění

Příslušný orgán není vždy týž orgán jako vnitrostátní regulační orgán stanovený v rámcové 
směrnici.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Článek 9 c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve snaze přispět k rozvoji vnitřního trhu a 
pro splnění zásad uvedených v tomto 
článku může Komise přijímat vhodná 
prováděcí opatření s cílem:

Ve snaze přispět k rozvoji vnitřního trhu a 
pro splnění zásad uvedených v tomto 
článku může Komise přijímat vhodná 
prováděcí opatření s cílem:

(a) harmonizovat identifikaci pásem, 
jejichž práva na užívání si mohou podniky 
mezi sebou převádět nebo pronajímat;

(a) identifikovat pásma, u nichž mohou 
podniky mezi sebou převádět nebo 
pronajímat práva na užívání, kromě 
frenkvencí, které členské státy hodlají 
využívat k vysílání;

(b) harmonizovat podmínky s těmito 
právy spojené a podmínky, postupy, meze, 
omezení, zrušení a přechodná pravidla, 
které se na tyto převody nebo pronájmy 
vztahují;
(c) harmonizovat zvláštní opatření pro 
zajištění spravedlivé hospodářské soutěže 
v případech převodů individuálních práv;
(d) stanovit výjimku ze zásady 
technologické neutrality nebo neutrality 
vůči službám a harmonizovat rozsah a 
povahu všech výjimek z těchto zásad 
v souladu s čl. 9 odst. 3 a 4, jež nejsou 
výjimkami zaměřenými na zajištění 
podpory kulturní a jazykové rozmanitosti a 
plurality médií. 

(b) stanovit výjimku ze zásady 
technologické neutrality nebo neutrality 
vůči službám a harmonizovat rozsah a 
povahu všech výjimek z těchto zásad 
v souladu s čl. 9 odst. 3 a 4, jež nejsou 
výjimkami zaměřenými na zajištění 
podpory kulturní a jazykové rozmanitosti a 
plurality médií včetně vysílacích služeb.

Tato opatření, jež mají tuto směrnici 
doplnit o jiné než podstatné prvky, se 
přijmou v souladu s regulativním 
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postupem s kontrolou, uvedeným v čl. 22 
odst. 3. Ze závažných naléhavých důvodů 
může Komise použít postup pro naléhavé 
případy, uvedený v čl. 22 odst. 4. Při 
provádění ustanovení tohoto odstavce 
může být Komisi nápomocen úřad v 
souladu s článkem 10 nařízení […/ES].

Or. en

Odůvodnění

Opatření, která jsou navržena na přijetí postupem projednávání ve výborech, značně 
přesahují pojetí „jiných než podstatných prvků“ směrnice. Na druhé straně harmonizace 
může být či již byla ve velkém rozsahu úspěšně prováděna na základě stávajícího rozhodnutí 
o rádiovém spektru (č. 676/2002/ES). Písmena b) a c) tohoto článku by proto měla být 
vypuštěna. Podle bodu odůvodnění 23 je stanovení mediálních politik v kompetenci členských 
států.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. b
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy podporují harmonizaci 
číslování v rámci Společenství, jestliže to 
podporuje fungování vnitřního trhu nebo 
rozvoj celoevropských služeb. Komise 
může v této věci přijmout vhodná 
technická prováděcí opatření, která mohou 
zahrnovat vytvoření zásad stanovování 
sazeb u zvláštních čísel nebo skupiny 
čísel. Prováděcí opatření mohou úřadu 
přidělit zvláštní povinnosti při uplatňování 
těchto opatření.

4. Členské státy podporují harmonizaci 
číslování v rámci Společenství, jestliže to 
podporuje fungování vnitřního trhu nebo 
rozvoj celoevropských služeb. Komise 
může v této věci přijmout vhodná 
technická prováděcí opatření.

Or. en

Odůvodnění

Předepisování zásad pro stanovování sazeb navržené Komisí by zvýšilo maloobchodní 
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regulaci. Znamenalo by to porušení systému předpisového rámce, který cenovou regulaci 
u maloobchodních služeb předpokládá pouze v případě zjištění významné tržní síly na 
maloobchodním trhu podle článku 17 směrnice o univerzální službě. Udělit regulačním 
orgánům novou, rozsáhlou pravomoc stanovovat ceny je v rozporu s cílem tvorby lepších 
právních předpisů i zastřešující zásadou, že regulace by se zásadně měla týkat pouze 
velkoobchodní úrovně. 

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud má podnik zajišťující sítě 
elektronických komunikací podle 
vnitrostátních právních předpisů právo na 
instalování zařízení na veřejném nebo 
soukromém majetku, nad nebo pod ním, 
nebo může využít výhody postupu pro 
vyvlastnění nebo využití majetku, 
vnitrostátní regulační orgány uloží sdílení 
takových zařízení nebo majetku, včetně 
vstupů do budov, stožárů, antén, 
kabelovodů, vstupních šachet a rozvodných 
skříní.

1. Pokud má podnik zajišťující sítě 
elektronických komunikací podle 
vnitrostátních právních předpisů právo na 
instalování zařízení na veřejném nebo 
soukromém majetku, nad nebo pod ním, 
nebo může využít výhody postupu pro 
vyvlastnění nebo využití majetku, 
vnitrostátní regulační orgány uloží sdílení 
takových zařízení nebo majetku, včetně 
vstupů do budov, stožárů, antén, 
kabelovodů, vstupních šachet a rozvodných 
skříní, jestliže je takové sdílení zařízení 
ekonomicky přiměřené a nejsou nutná 
žádná rozsáhlá stavební opatření.
Vnitrostátní regulační orgány mohou 
rovněž ve výjimečných případech uložit 
sdílení takových zařízení dalším veřejným 
nebo soukromým podnikům, přičemž 
zohlední zásadu proporcionality.

Or. en

Odůvodnění

Je ovšem důležité vzít v potaz, že ustanovení zachová zásadu proporcionality a přiměřenosti. 
Přístup k základní infrastruktuře, jako jsou kabelovody a stožáry, může někdy být v odvětví 
telekomunikací pravou přetrvávající příčinou nedostatků. Měl by být proto zajištěn přístup 
třetích stran k základní infrastruktuře, aby byl podpořen rozvoj jejich infrastruktur. 
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Pozměňovací návrh 28

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 zohlednit bezpečnostní 
zájmy podniku i obecné bezpečnostní 
zájmy a také potřebu jasně vymezit 
povinnosti zúčastněných podniků, aby se 
zamezilo škodlivé interferenci mezi 
uživateli. Tato opatření musí být rovněž 
objektivní, průhledná a přiměřená.

Pokud je operátorovi v souladu 
s ustanovením tohoto článku uložena 
povinnost poskytovat přístup, vnitrostátní 
regulační orgány mohou tam, kde je to 
nezbytné, stanovit technické a provozní 
podmínky, které musí poskytovatel a/nebo 
příjemci takového přístupu splnit, aby se 
zajistil běžný provoz sítě. Na příjemce 
přístupu se mohou vztahovat zvláštní 
nediskriminační podmínky, které zajistí, 
aby byly omezené zdroje účinně 
využívany, zejména pokud jde o vytváření 
sítí. Povinnosti splňovat určité normy 
nebo specifikace musí být v souladu 
s normami a specifikacemi stanovenými 
podle čl. 17 odst. 1. 

Or. en

Odůvodnění

Zdůrazňuje potřebu zohlednit odůvodněné bezpečnostní zájmy zúčastněných stran.
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Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 13 a – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jednou za tři měsíce předloží vnitrostátní 
regulační orgán Komisi souhrnnou zprávu 
o oznámeních obdržených a opatřeních 
přijatých v souladu s tímto odstavcem.

Jednou ročně předloží vnitrostátní 
regulační orgán Komisi souhrnnou zprávu 
o oznámeních obdržených a opatřeních 
přijatých v souladu s tímto odstavcem.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se zamezit zbytečné byrokracii a nadbytečné administrativní zátěži, měly by vnitrostátní 
regulační orgány předkládat své zprávy pouze jednou ročně. 

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 13 a – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout vhodná 
technická prováděcí opatření za účelem 
harmonizace opatření uvedených 
v odstavcích 1, 2 a 3, včetně opatření 
vymezujících okolnosti, formát a postupy 
týkající se požadavků na oznámení, 
přičemž v nejvyšší míře zohlední 
stanovisko úřadu vydané v souladu s čl. 4 
odst. 3 písm. b) nařízení […./ES].

4. Komise může přijmout vhodná 
technická prováděcí opatření za účelem 
harmonizace opatření uvedených 
v odstavcích 1, 2 a 3, včetně opatření 
vymezujících okolnosti, formát a postupy 
týkající se požadavků na oznámení, 
přičemž v nejvyšší míře zohlední 
stanovisko úřadu vydané v souladu s čl. 4 
odst. 3 písm. b) nařízení […./ES]. 
Technická prováděcí opatření nesmějí 
členským státům bránit v přijetí 
dodatečných požadavků, která jim umožní 
plnit cíle stanovené v odstavcích 1 a 2.

Or. en
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Odůvodnění

V individuálních případech by za účelem plnění cílů stanovených v odstavcích 1 a 2 měly mít 
členské státy možnost použít vyšší standardy, než je základní harmonizovaná úroveň.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. a a (nové)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Čl. 17 pododstavec 3 se nahrazuje 
tímto:

Pokud takové normy a/nebo specifikace 
neexistují, podporují členské státy 
používání mezinárodních norem nebo 
doporučení přijatých Mezinárodní 
telekomunikační unií (ITU), Evropskou 
konferencí správ pošt a telekomunikací 
(CEPT), Mezinárodní organizací pro 
normalizaci (ISO) nebo Mezinárodní 
elektrotechnickou komisí (IEC). 

Or. en

Odůvodnění

CEPT vypracovává podmínky pro využívání spektra v Evropě, což by mělo být zohledněno 
zejména vzhledem k tomu, že neexistuje norma Evropského institutu pro normalizaci 
v telekomunikacích (ETSI).

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 – písm. a
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavce 1 a, 1 b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při posuzování přiměřenosti zaváděných 
opatření zohlední vnitrostátní regulační 
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orgány rozdílné podmínky hospodářské 
souteže v rámci různých oblastí 
příslušného členského státu.  
Jestliže je určitá zeměpisná oblast 
konkurenceschopná, vnitrostání regulační 
orgány odstraní zbytečné povinnosti, aby 
zajistily, že se deregulace přizpůsobí 
potřebám trhu. V této souvislosti zohlední 
vnitrostátní regulační orgány potřebu 
chránit hospodářskou soutěž v oblasti 
infrastruktury.  

Or. en

Odůvodnění

Regulace ex-ante se zásadně musí vztahovat pouze na omezující faktory hospodářského 
rozvoje. Pokud se tedy v určitých regionech vytvořila účinná hospodářská soutěž, regulaci je 
nutné odstranit.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. a
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 12 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V odstavci 1 se písmeno f) nahrazuje 
tímto:

vypouští se

„f) poskytování společného umístění nebo 
jiné formy sdílení zařízení, včetně sdílení 
kabelovodů, budov nebo vstupů do budov, 
antén nebo stožárů, vstupních šachet a 
rozvodných skříní;“

Or. en

Odůvodnění

Sdílení zařízení již upravuje článek 12 rámcové směrnice. Čl. 12 odst. 1 písm. f) je proto 
zbytečný. 
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Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 a (nový)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) V článku 13 se vkládá nový odstavec 
1a, který zní:

1a. Pokud vnitrostátní regulační orgán 
reguluje přístup k přístupovým sítím příští 
generace, může žadatelům o přístup 
uložit, aby přiměřenou měrou nesli rizika, 
která plynou operátorovi z jeho investice. 
Smlouvy o sdílení rizika mohou obsahovat 
platbu předem na pokrytí rizikového 
pojistného na určitý počet přístupů v 
konkrétních regionech nebo mohou mít 
podobu dlouhodobých smluv o přístupu a 
stanovovat minimální nákup pro určitá 
období.    

Or. en

Odůvodnění

Při regulaci sítí příští generace lze přihlížet k riziku spojenému s investičním rozhodnutím. 
Sdílení rizika lze docílit povolením přístupu na základě platby předem nebo na základě 
dlouhodobých smluv o přístupu, které stanovují minimální množství pro nákup. Krátkodobé 
smlouvy bez stanoveného minimálního nákupu mohou obsahovat cenovou přirážku na pokrytí 
investičního rizika investora za předpokladu, že investiční riziko nese v plné míře investor. 
Dlouhodobé smlouvy o přístupu mohou zohlednit období nutné k tomu, aby došlo k amortizaci 
investičních nákladů na nových trzích.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zajistit účinné využití spektra.

Or. en

Odůvodnění

V rámci obecných zásad politiky spektra by se mělo usilovat o zajištění jeho účinného využití. 

Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při přijímání rozhodnutí o právech na 
užívání bude řádně zohledněna nutnost 
poskytnout přiměřenou dobu k amortizaci 
investice. 

Or. en

Odůvodnění

U mnoha nových platforem a služeb bude k amortizaci investic zapotřebí doby přesahující 
deset nebo přinejmenším pět let. Během několika počátečních let provozu nejsou značné ztráty 
neobvyklým jevem. Zavést přísný požadavek, aby vnitrostátní regulační orgány prováděly 
každých pět let formální přezkum všech licencí na vysílací spektrum, by bylo nepřiměřené. 

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy neomezí počet práv na 
užívání, která mají být udělena, s výjimkou 

5. Členské státy neomezí počet práv na 
užívání, která mají být udělena, s výjimkou 
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případů, kdy je to nezbytné pro zajištění 
účinného využití rádiových frekvencí v 
souladu s článkem 7.

případů, kdy je to nezbytné pro zajištění 
účinného využití rádiových frekvencí v 
souladu s článkem 7. Členské státy 
zohlední investice do dědictví a úroveň 
hospodářské soutěže. 

Or. en

Odůvodnění

Ochranné opatření, které má zajistit řádné zohlednění investic do dědictví. Jinak by mohlo 
dojít k devalvaci dřívějších investic, což by vážně narušilo trh a negativně ovlivnilo budoucí 
investiční rozhodnutí.  

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Vnitrostátní regulační orgány zajistí, 
aby byly rádiové frekvence využívány 
účinně a efektivně v souladu s čl. 9 odst. 2 
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice). 
Zajistí také, aby následkem převodu nebo 
akumulace práv na užívání rádiových 
frekvencí nedošlo k narušení hospodářské 
soutěže. Pro tyto účely mohou členské 
státy přijmout vhodná opatření, např. 
omezení a zrušení práva na užívání 
rádiových frekvencí nebo jeho nucený 
prodej.

6. Orgány členského státu zajistí, aby byly 
rádiové frekvence využívány účinně a 
efektivně v souladu s čl. 9 odst. 2 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice). Zajistí 
také, aby následkem převodu nebo 
akumulace práv na užívání rádiových 
frekvencí nedošlo k narušení hospodářské 
soutěže. Pro tyto účely mohou členské 
státy přijmout vhodná opatření, např. 
omezení a zrušení práva na užívání 
rádiových frekvencí nebo jeho nucený 
prodej.

Or. en

Odůvodnění

Orgán příslušný v otázkách spektra není vždy týž orgán jako vnitrostátní regulační orgán 
stanovený v rámcové směrnici.
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Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) označení kmitočtových pásem, jejichž 
užívání musí podléhat obecnému oprávnění 
nebo individuálním právům na užívání 
rádiových frekvencí;

a) označení kmitočtových pásem 
zajišťujících celoevropské sítě nebo 
poskytujících služby elektronických 
komunikací, jejichž užívání musí podléhat 
obecnému oprávnění nebo individuálním
právům na užívání rádiových frekvencí;

Or. en

Odůvodnění

Působnost článku je příliš široká. Formulace navíc neodpovídá zásadě kontrol a vyvážených 
pravomocí. Je důležité zajistit, aby nové centralizované postupy na úrovni EU neohrozily 
pravomoci, které mají v oblasti frekvencí členské státy. Proto je vhodné v článku uvést 
celoevropské sítě.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) harmonizaci postupů pro udělování 
obecných oprávnění nebo individuálních 
práv na užívání rádiových frekvencí nebo 
čísel;

c) harmonizaci postupů pro udělování 
obecných oprávnění nebo individuálních 
práv na užívání rádiových frekvencí 
zajišťujících celoevropské sítě nebo 
poskytujících služby elektronických 
komunikací nebo čísel;

Or. en

Odůvodnění

Působnost článku je příliš široká. Formulace navíc neodpovídá zásadě kontrol a vyvážených 
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pravomocí. Je důležité zajistit, aby nové centralizované postupy na úrovni EU neohrozily 
pravomoci, které mají v oblasti frekvencí členské státy. Proto je vhodné v článku uvést 
celoevropské sítě.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) harmonizaci podmínek uvedených v 
příloze II, jež se týkají obecného oprávnění 
nebo individuálních práv na užívání 
rádiových frekvencí nebo čísel;

d) harmonizaci podmínek uvedených v 
příloze II, jež se týkají obecného oprávnění 
nebo individuálních práv na užívání 
rádiových frekvencí zajišťujících 
celoevropské sítě či poskytujících služby 
elektronických komunikací nebo čísel;

Or. en

Odůvodnění

Působnost článku je příliš široká. Formulace navíc neodpovídá zásadě kontrol a vyvážených 
pravomocí. Je důležité zajistit, aby nové centralizované postupy na úrovni EU neohrozily 
pravomoci, které mají v oblasti frekvencí členské státy. Proto je vhodné v článku uvést 
celoevropské sítě.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) ke stanovení postupů pro výběr podniků, 
jimž vnitrostátní regulační orgány udělí 
individuální právo na užívání rádiových 
frekvencí nebo čísel, případně v souladu s 
ustanoveními článku 6b.

f) ke stanovení postupů pro výběr podniků 
zajišťujících celoevropské sítě nebo 
poskytujících služby elektronických 
komunikací, jimž vnitrostátní regulační 
orgány udělí individuální právo na užívání 
rádiových frekvencí nebo čísel, případně 
v souladu s ustanoveními článku 6b.
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Or. en

Odůvodnění

Působnost článku je příliš široká. Formulace navíc neodpovídá zásadě kontrol a vyvážených 
pravomocí. 

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 b – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Technické prováděcí opatření uvedené v 
čl. 6a odst. 1 písm. f) může stanovit, aby 
úřad podal návrh na výběr podniku či 
podniků, kterým lze udělit individuální 
práva na užívání rádiových frekvencí nebo 
čísel v souladu s článkem 12 nařízení [...]. 

1. Technické prováděcí opatření uvedené v 
čl. 6a odst. 1 písm. f) může stanovit, aby 
úřad podal návrh na výběr podniku či 
podniků zajišťujících celoevropské sítě 
nebo poskytujících služby elektronických 
komunikací, kterým lze udělit individuální 
práva na užívání rádiových frekvencí nebo 
čísel v souladu s článkem 12 nařízení [...].

Or. en

Odůvodnění

Článek 6b neodpovídá zásadě subsidiarity. Je důležité zajistit, aby nové centralizované 
postupy na úrovni EU neohrozily pravomoci, které mají v oblasti frekvencí členské státy. 
Proto je vhodné v článku uvést celoevropské sítě.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme opatření, na jehož 
základě se vybere podnik či podniky, jimž 
bude individuální právo na užívání 

2. Komise přijme opatření, na jehož 
základě se vybere podnik či podniky 
zajišťující celoevropské sítě nebo 
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rádiových frekvencí nebo čísel vydáno, 
přičemž v nejvyšší míře zohlední 
stanovisko úřadu. V opatření musí být 
uvedena lhůta, ve které tato práva na 
užívání vnitrostátní regulační orgány 
vydají. Komise přitom jedná v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 14a odst.2.

poskytující služby elektronických 
komunikací, jimž bude individuální právo 
na užívání rádiových frekvencí nebo čísel 
vydáno, přičemž v nejvyšší míře zohlední 
stanovisko úřadu. V opatření musí být 
uvedena lhůta, ve které tato práva na 
užívání vnitrostátní regulační orgány 
vydají. Komise přitom jedná v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 14a odst.2.

Or. en

Odůvodnění

Článek 6b neodpovídá zásadě subsidiarity. Je důležité zajistit, aby nové centralizované 
postupy na úrovni EU neohrozily pravomoci, které mají v oblasti frekvencí členské státy. 
Proto je vhodné v článku uvést celoevropské sítě.
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