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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Telekomunikace v našich společnostech se den ode dne mění. Starší podoby telekomunikace 
pomalu mizí a její nové formy utvářejí nový životní styl i společenské chování. Jedná se 
o technologický, hospodářský, jakož i sociální a kulturní proces. Navrhovatel chce zdůraznit 
dvě politická hlediska. Zaprvé, přístup k telekomunikacím by měl být široký a demokratický; 
všichni by měli mít právo tyto služby používat. Druhým hlediskem je skutečnost, že ačkoli se 
v moderních telekomunikacích objevuje nový obsah a není možné se vrátit do „Gutenbergovy 
galaxie“, tradiční dědictví lidstva v oblasti kultury a vzdělávání by se mělo zachovat 
a předávat dále prostřednictvím nových forem elektronické komunikace. Výbor pro kulturu 
a vzdělávání činí maximum pro nalezení rovnováhy mezi moderní technologií a tradičními 
kulturními hodnotami a vyzývá celé parlamentní shromáždění, aby usilovalo o stejný cíl.

Komise navrhuje zřídit nový úřad (Evropský úřad pro trh elektronických komunikací, 
EECMA), který bude úzce spolupracovat s vnitrostátními regulačními orgány s cílem 
překonat existující překážky na vnitřním trhu elektronických komunikací. Tento orgán má
převzít úkoly skupiny evropských regulačních orgánů (ERG), kterou Komise ustavila v roce 
2004. Bude mít na starosti různé poradní a monitorovací úkoly, mezi nimi i záležitosti spojené 
se zabezpečením sítí a informací. Evropský parlament po diskusi navrhl, aby byl EECMA 
nahrazen útvarem evropských regulačních orgánů v oblasti telekomunikací (BERT). BERT by 
měl mít podobné funkce jako EECMA s výjimkou úkolů spojených se zabezpečením sítí 
a informací.

Navrhovatel se však zaměřuje jen na ty aspekty, pro které je Výbor pro kulturu a vzdělávání 
příslušný. Navrhovatel se chce vyhnout překročení pravomocí svého výboru, a proto se 
stanovisko diskusí o EECMA a BERT nezabývá.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úřad by měl navázat na úsilí členských 
států a Společenství a plnit tak své úkoly 
v plné spolupráci s vnitrostátními 
regulačními orgány a Komisí a měl by být 
otevřen kontaktům s průmyslem, 
skupinami spotřebitelů a ostatními 

Úřad by měl navázat na úsilí členských 
států a Společenství a plnit tak své úkoly 
v plné spolupráci s vnitrostátními 
regulačními orgány a Komisí a měl by být 
otevřen kontaktům s průmyslem, 
skupinami spotřebitelů, kulturními 
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dotčenými osobami. zájmovými skupinami a ostatními 
dotčenými subjekty.

Or. en

Odůvodnění

Součástí otevřenosti by měl být kontakt s různými kulturními zájmovými skupinami, které 
mohou poskytovat aktuální informace ohledně kulturní rozmanitosti mj. v souvislosti 
s postupem udělování oprávnění celoevropským službám.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souvislosti s naplňováním cílů 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o 
předpisovém rámci pro politiku rádiového 
spektra v Evropském společenství 
(rozhodnutí o rádiovém spektru) může 
Komise požádat úřad o poskytnutí 
nezávislého odborného poradenství 
ohledně užívání rádiových frekvencí ve 
Společenství. Toto poradenství by mohlo 
zahrnovat specifická šetření technických 
otázek, jakož i posouzení ekonomického či 
sociálního dopadu a analýzu opatření 
v oblasti politiky týkající se frekvencí. 
Rovněž by se mohlo týkat záležitostí 
spojených s prováděním článku 4 
rozhodnutí č. 676/2002/ES, kdy může být 
úřad požádán, aby Komisi poskytl 
poradenství o výsledcích získaných na 
základě pověření, které Komise vydala 
Evropské konferenci správ pošt a 
telekomunikací (CEPT).

V souvislosti s naplňováním cílů 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o 
předpisovém rámci pro politiku rádiového 
spektra v Evropském společenství 
(rozhodnutí o rádiovém spektru) může 
Komise požádat úřad o poskytnutí 
nezávislého odborného poradenství 
ohledně užívání rádiových frekvencí ve 
Společenství. Toto poradenství by mohlo 
zahrnovat specifická šetření technických 
otázek, jakož i posouzení ekonomického či 
sociálního dopadu se zvláštním zřetelem 
na dopad na kulturu a vzdělávání a 
analýzu opatření v oblasti politiky týkající 
se frekvencí. Rovněž by se mohlo týkat 
záležitostí spojených s prováděním článku 
4 rozhodnutí č. 676/2002/ES, kdy může být 
úřad požádán, aby Komisi poskytl 
poradenství o výsledcích získaných na 
základě pověření, které Komise vydala 
Evropské konferenci správ pošt a 
telekomunikací (CEPT). 

Or. en
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Odůvodnění

při posouzení sociálního dopadu pro správu frekvencí by měla být zvláštní pozornost 
věnována dopadům na kulturu a vzdělávání, jak se uvádí ve sdělení Komise o posouzení 
dopadů (KOM (2002)276).

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úřad by měl přispívat k rozvoji 
osvědčených regulačních postupů a 
jednotného uplatňování regulace v odvětví 
elektronických komunikací, a to podporou 
výměny informací mezi vnitrostátními 
orgány a tím, že příslušné informace 
zpřístupní veřejnosti ve snadno přístupné 
formě. Úřad by měl mít možnost řešit 
ekonomické a technické otázky a měl by 
mít přístup k nejnovějším dostupným 
informacím, aby mohl reagovat na 
ekonomické a technické výzvy spojené 
s rozvojem informační společnosti, např. 
v oblastech jako bezpečnost sítí a 
informací a zařízení využívající technologii 
rádiové identifikace (RFID).

Úřad by měl přispívat k rozvoji 
osvědčených regulačních postupů a 
jednotného uplatňování regulace v odvětví 
elektronických komunikací, a to podporou 
výměny informací mezi vnitrostátními 
orgány a tím, že příslušné informace 
zpřístupní veřejnosti ve snadno přístupné a 
jasné formě. Úřad by měl mít možnost 
řešit ekonomické a technické otázky a měl 
by mít přístup k nejnovějším dostupným 
informacím, aby mohl reagovat na 
ekonomické a technické výzvy spojené 
s rozvojem informační společnosti, např. 
v oblastech jako bezpečnost sítí a 
informací a zařízení využívající technologii 
rádiové identifikace (RFID).

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke složitosti regulačního rámce pro odvětví elektronických komunikací by měly být 
zveřejňované informace stručné a jasné, aby jim porozuměli i lidé, kteří o dané záležitosti 
nemají zvláštní znalosti. Tento způsob může také sloužit jako edukativní prostředek ke zvýšení 
povědomí evropských občanů o této věci.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost poskytuje úřad Komisi 
poradenství a provádí studie a přezkumy 
v oblasti užívání rádiových frekvencí pro 
elektronické komunikace ve Společenství, 
a to zejména z technického a 
ekonomického hlediska.

Na žádost poskytuje úřad Komisi 
poradenství a provádí studie a přezkumy 
v oblasti užívání rádiových frekvencí pro 
elektronické komunikace ve Společenství, 
a to zejména z technického a 
ekonomického hlediska a z hlediska 
dopadu na kulturní rozmanitost a 
vzdělávání.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 2.
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