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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Chce-li Evropa dosáhnout v oblasti elektronických komunikací nárůstu investic, inovací 
i výhod pro spotřebitele, potřebuje soudržný předpisový rámec, který bude respektovat nejen 
širší spolupráci v rámci EU, ale i rozmanitost trhů s telekomunikacemi uvnitř členských států.

Vnitrostátní regulační orgány by měly prospěch z širší vzájemné spolupráce i ze zachování 
významného stupně autonomie – jak ze strany Komise, tak ze strany národních vlád –
v otázkách posuzování a urovnávání problematik vnitrostátních trhů. Vzhledem k tomu, 
že složité otázky týkající se členských států a vazeb mezi nimi vyžadují pečlivé zvažování 
a otevřený dialog, jeví se mechanismus konzultace a koordinace jako účinnější prostředek než 
mandát nebo veto. Komise by měla mít možnost doporučit vnitrostátním regulačním orgánům 
přijetí nebo stažení určitých návrhů nařízení, přičemž vnitrostátní regulační orgány mohou 
návrhy opatření pozměnit nebo je ve lhůtě tří měsíců stáhnout.

Národní regulační orgány by měly být vybaveny nástroji, které jim mohou být užitečné 
k posílení hospodářské soutěže na trhu. Zatímco konkrétní vnitrostátní trhy si budou žádat 
rozdílná řešení, vnitrostátní regulační orgány by měly mít potenciální možnost řešit regulační 
překážky uplatněním funkčního oddělení.

S ohledem na zvláštní potřeby a tržní podmínky členských států bude nejúčinnější 
a nejvhodnější, budou-li otázku správy a harmonizace rádiového spektra řešit vnitrostátní 
regulační orgány v konzultaci s Komisí. O přidělení a rozdělení rádiových frekvencí budou 
přijata optimální rozhodnutí, která budou respektovat technologickou neutralitu a současně 
zohledňovat i rozhodnutí mezinárodních organizací působících v oblasti správy rádiového 
spektra.

Pro rozšiřující se evropské sítě elektronických komunikací je důležité zlepšovat bezpečnost 
a integritu. Elektronické sítě a služby na jedné straně Evropu prostřednictvím komunikací 
sbližují, na druhé straně ovšem hrozí narušení bezpečnosti a s tím spojené velké škody. 
Ochranná opatření by měla odpovídat odhadovaným rizikům a okolnostem, a proto by 
Komise měla mít pravomoc přijímat technická prováděcí opatření po dohodě s vnitrostátními 
regulačními orgány. Podniky by měly vnitrostátní regulační orgány o vážných narušeních 
bezpečnosti informovat, přičemž definici vážného narušení bezpečnosti by měl vymezit 
konkrétní vnitrostátní regulační orgán.

Komise navrhla, že jakmile trhy budou konkurenceschopnější, měla by být regulace 
ponechána na politice hospodářské soutěže. V této záležitosti je třeba zajít ještě dál 
a prostřednictvím doložky o ukončení platnosti navrhnout konečné termíny, které mají být 
splněny.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 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
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Odvětvově specifická regulace trhu 
ex ante v tomto rámci slouží přechodu od 
bývalých monopolů ke konkurenčnímu 
trhu pro sítě a služby elektronických 
komunikací. Jakmile budou trhy 
konkurenční, regulace ex ante skončí 
a platit by měly výhradně právní předpisy 
Společenství a vnitrostátní právní předpisy 
o hospodářské soutěži. S rostoucí 
dynamikou hospodářské soutěže na 
evropských trzích elektronických 
komunikací se časem významně snižují 
potenciální přínosy odvětvově specifické 
regulace ex ante cen a přístupu. Trhy 
elektronických komunikací prokázaly 
v posledních letech velkou dynamiku 
hospodářské soutěže a je velmi 
pravděpodobné, že v nadcházejících letech 
hospodářská soutěž ještě vzroste. S cílem 
zajistit včasný přechod k výhradní 
platnosti právních předpisů Společenství 
a vnitrostátních právních předpisů 
o hospodářské soutěži by měla platnost 
ustanovení tohoto rámce o odvětvově 
specifické regulaci ex ante uplynout 
k určenému datu, pokud Komise nedá 
najevo, že pokračující regulace ex ante 
bude i po tomto datu nadále zaručena. 

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Proto Komise zveřejnila svá úvodní 
zjištění ve sdělení Radě, Evropskému 
parlamentu, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze 
dne 29. června 2006 o přezkumu 
předpisového rámce EU pro sítě a služby 
elektronických komunikací. Na základě 
těchto úvodních zjištění byla uspořádána 
veřejná konzultace, během níž bylo 
zjištěno, že nejdůležitějším aspektem, 
kterému je třeba se věnovat, je 
nedostatečný vnitřní trh elektronických 
komunikací. Bylo zejména zjištěno, že 
roztříštěnost předpisů a nejednotnost 
činností vnitrostátních regulačních 
orgánů nejen ohrožuje 
konkurenceschopnost sektoru, ale rovněž 
brání spotřebitelům využívat značné 
výhody přeshraniční hospodářské soutěže.

(2) Proto Komise zveřejnila svá úvodní 
zjištění ve sdělení Radě, Evropskému 
parlamentu, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze 
dne 29. června 2006 o přezkumu 
předpisového rámce EU pro sítě a služby 
elektronických komunikací. Na základě 
těchto úvodních zjištění byla uspořádána 
veřejná konzultace, která podpořila 
pokračování současného modelu rámce. 
Současný rámec zavádí technické úpravy 
přechodné povahy, aby se zajistilo, že se 
úplný přechod k právním předpisům 
o hospodářské soutěži stane realitou, 
protože povaha rámce zůstává přechodná 
a měla by být přezkoumána do 
31. prosince 2013, kdy v případě existence 
plně konkurenčního telekomunikačního 
trhu přestane tato směrnice platit.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Měla by být proto provedena reforma 
předpisového rámce EU pro sítě a služby 
elektronických komunikací, aby byl 
dotvořen vnitřní trh elektronických 
komunikací tím, že se upevní mechanismus 
Společenství pro regulaci operátorů s 
významnou tržní silou na klíčových trzích. 
Tyto kroky jsou doplněny nařízením 
Evropského parlamentu a Rady 
[…/…./ES] ze dne [datum], kterým se 
zřizuje Evropský úřad pro trh 
elektronických komunikací (dále jen 
„úřad“). Reforma rovněž zahrnuje definici 

(3) Měla by být proto provedena reforma 
předpisového rámce EU pro sítě a služby 
elektronických komunikací, aby byl 
dotvořen vnitřní trh elektronických 
komunikací tím, že se upevní mechanismus 
Společenství pro regulaci operátorů s 
významnou tržní silou na klíčových trzích. 
Reforma rovněž zahrnuje definici strategie 
účinné a koordinované správy rádiového 
spektra za účelem vytvoření jednotného 
evropského informačního prostoru a 
posílení ustanovení týkajících se uživatelů 
se zdravotním postižením, aby se docílilo 
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strategie účinné správy rádiového spektra 
za účelem vytvoření jednotného 
evropského informačního prostoru a 
posílení ustanovení týkajících se uživatelů 
se zdravotním postižením, aby se docílilo 
široce přístupné informační společnosti.

široce přístupné informační společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Mechanismus Společenství 
umožňující Komisi požadovat, aby 
vnitrostátní regulační orgány zrušily 
plánovaná opatření týkající se definice trhu 
a označení operátorů s významnou tržní 
silou, značnou měrou přispěl k jednotnému 
určování okolností, za nichž je možné 
využít regulaci ex-ante a za nichž operátoři 
této regulaci podléhají. Neexistuje však 
rovnocenný mechanismus pro uplatňování 
nápravných opatření. Sledování trhu 
Komisí, a zejména zkušenosti s postupem 
podle článku 7 rámcové směrnice ukazují, 
že nejednotnost v uplatňování nápravných 
opatření vnitrostátními regulačními orgány 
i v případě obdobných podmínek na trhu 
oslabují vnitřní trh elektronických 
komunikací, nezajišťují rovné podmínky 
pro operátory usazených v různých 
členských státech a brání spotřebitelům ve 
využívání výhod přeshraniční hospodářské 
soutěže a služeb. Komisi by měla být 
udělena pravomoc požadovat, aby 
vnitrostátní regulační orgány zrušily
návrhy opatření týkající se nápravných 
opatření, která tyto orgány zvolily. 
V zájmu zajištění jednotného uplatňování 
předpisového rámce ve Společenství by 
Komise měla před přijetím svého 

(11) Mechanismus Společenství 
umožňující Komisi požadovat, aby 
vnitrostátní regulační orgány zrušily 
plánovaná opatření týkající se definice trhu 
a označení operátorů s významnou tržní 
silou, značnou měrou přispěl k jednotnému 
určování okolností, za nichž je možné 
využít regulaci ex-ante a za nichž operátoři 
této regulaci podléhají. Neexistuje však 
rovnocenný mechanismus pro uplatňování 
nápravných opatření. Sledování trhu 
Komisí, a zejména zkušenosti s postupem 
podle článku 7 rámcové směrnice ukazují, 
že nejednotnost v uplatňování nápravných 
opatření vnitrostátními regulačními orgány 
i v případě obdobných podmínek na trhu 
oslabují vnitřní trh elektronických 
komunikací, nezajišťují rovné podmínky 
pro operátory usazených v různých 
členských státech a brání spotřebitelům ve 
využívání výhod přeshraniční hospodářské 
soutěže a služeb. Komisi může být udělena 
pravomoc jednat s vnitrostátními 
regulačními orgány o zrušení návrhů
opatření týkajících se nápravných opatření, 
která tyto orgány zvolily. V zájmu zajištění 
jednotného uplatňování předpisového 
rámce ve Společenství by Komise měla 
před jednáními konzultovat úřad.
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rozhodnutí konzultovat úřad.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pokud by přijetí znovu oznámeného 
návrhu opatření nadále představovalo 
překážku jednotného trhu, nebo nebylo v 
souladu s právními předpisy Společenství, 
měla by mít Komise s ohledem na nutnost 
zabránit právnímu vakuu v odvětví 
charakterizovaném rychlým vývojem 
možnost požádat po poradě s úřadem 
dotyčný vnitrostátní regulační orgán, aby 
v rámci stanovené doby uložil zvláštní 
nápravné opatření.

(13) Pokud by přijetí znovu oznámeného 
návrhu opatření nadále představovalo 
překážku jednotného trhu, nebo nebylo v 
souladu s právními předpisy Společenství, 
měla by mít Komise s ohledem na nutnost 
zabránit právnímu vakuu v odvětví 
charakterizovaném rychlým vývojem 
možnost doporučit po poradě s úřadem 
dotyčnému vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu, aby v rámci stanovené doby uložil 
zvláštní nápravné opatření. Pokud dotyčný 
vnitrostátní regulační orgán nepřijme 
doporučení, měl by jasně a transparentně 
zveřejnit své zdůvodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Vzhledem ke krátkým lhůtám v rámci 
mechanismu konzultací ve Společenství by 
měly být Komisi uděleny pravomoci
přijímat prováděcí předpisy za účelem 
zjednodušení postupů pro výměnu 
informací mezi Komisí a vnitrostátními 
regulačními orgány – např. v případech 

(14) Vzhledem ke krátkým lhůtám v rámci 
mechanismu konzultací ve Společenství 
může Komise po konzultacích 
s vnitrostátními regulačními orgány
přijímat prováděcí předpisy za účelem 
zjednodušení postupů pro výměnu 
informací mezi Komisí a vnitrostátními 
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týkajících se stabilních trhů, nebo jde-li 
pouze o malé změny původně oznámených 
opatření – či pro zavedení udělování 
výjimek z oznamovací povinnosti za 
účelem racionalizace postupů v některých 
případech.

regulačními orgány – např. v případech 
týkajících se stabilních trhů, nebo jde-li 
pouze o malé změny původně oznámených 
opatření – či pro zavedení udělování 
výjimek z oznamovací povinnosti za 
účelem racionalizace postupů v některých 
případech.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V souladu s cíli evropské Listiny 
základních práv a svobod a Úmluvy OSN o 
právech osob se zdravotním postižením by 
měl předpisový rámec zajistit snadný 
přístup všech uživatelů, včetně zdravotně 
postižených koncových uživatelů, starších 
osob a uživatelů se zvláštními sociálními 
potřebami, k vysoce kvalitním a cenově 
dostupným službám. Prohlášení č. 22 
připojené k závěrečnému aktu 
Amsterodamské smlouvy uvádí, že orgány 
Společenství mají při vytváření opatření 
stanovených v článku 95 Smlouvy o ES 
zohledňovat potřeby zdravotně postižených 
osob.

(15) V souladu s cíli evropské Listiny 
základních práv a svobod a Úmluvy OSN o 
právech osob se zdravotním postižením by 
měl předpisový rámec zajistit snadný 
přístup všech uživatelů, včetně zdravotně 
postižených koncových uživatelů, starších 
osob a uživatelů se zvláštními sociálními 
potřebami, ke službám elektronických 
komunikací. Prohlášení č. 22 připojené 
k závěrečnému aktu Amsterodamské 
smlouvy uvádí, že orgány Společenství 
mají při vytváření opatření stanovených 
v článku 95 Smlouvy o ES zohledňovat 
potřeby zdravotně postižených osob.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Státní hranice ztrácejí při určování 
optimálního využití rádiového spektra stále 
více svou důležitost. Roztříštěná správa 
přístupu k právům na užívání rádiového 
spektra omezuje investice a inovaci a 
znemožňuje operátorům a výrobcům 
zařízení využívat úspory z rozsahu, což 
brání rozvoji vnitřního trhu služeb a sítí 
elektronických komunikací, které rádiové 
spektrum využívají.

(19) Státní hranice ztrácejí při určování 
optimálního využití rádiového spektra stále 
více svou důležitost. Roztříštěná správa 
přístupu k právům na užívání rádiového 
spektra omezuje investice a inovaci a 
nemusí umožňovat operátorům 
a výrobcům zařízení využívat úspory 
z rozsahu, což brání rozvoji vnitřního trhu 
služeb a sítí elektronických komunikací, 
které rádiové spektrum využívají.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

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, pokud to neporušuje zásadu země 
původu.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Vzhledem k vlivu výjimek na vývoj 
vnitřního trhu elektronických služeb by

(26) Vzhledem k vlivu výjimek na vývoj 
vnitřního trhu elektronických služeb může
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Komise měla mít možnost harmonizovat 
rozsah a povahu všech výjimek ze zásad 
technologické neutrality a neutrality vůči 
službám, jež nejsou výjimkami 
zaměřenými na zajištění podpory kulturní a 
jazykové rozmanitosti a plurality médií, 
s ohledem na harmonizované technické 
podmínky týkající se dostupnosti a 
efektivního využívání rádiových frekvencí 
podle 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).

Komise po dohodě s vnitrostátními 
regulačními orgány harmonizovat rozsah 
a povahu všech výjimek ze zásad 
technologické neutrality a neutrality vůči 
službám, jež nejsou výjimkami 
zaměřenými na zajištění podpory kulturní a 
jazykové rozmanitosti a plurality médií, 
s ohledem na harmonizované technické 
podmínky týkající se dostupnosti a 
efektivního využívání rádiových frekvencí 
podle 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).

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Pro účely vnitřního trhu služeb 
elektronických komunikací bude možná 
nezbytné harmonizovat na úrovni 
Společenství identifikaci 
obchodovatelných kmitočtových pásem, 
podmínky obchodovatelnosti nebo 
přechodu k obchodovatelným právům 
v konkrétních pásmech, minimální formát 
obchodovatelných práv, požadavky na 
zajištění centrální dostupnosti, přístupnosti 
a spolehlivosti informací nezbytných pro 
obchodování se spektrem a požadavky na 
ochranu hospodářské soutěže a na prevenci 
hromadění spektra. Komisi by proto měly 
být uděleny pravomoci přijímat k této 
harmonizaci prováděcí opatření. V těchto 
prováděcích opatřeních by mělo být 
náležitě zohledněno, zda jednotlivá 
omezení vlastnických práv třetích osob 

(27) Pro účely vnitřního trhu služeb 
elektronických komunikací bude možná 
nezbytné harmonizovat na úrovni 
Společenství identifikaci 
obchodovatelných kmitočtových pásem, 
podmínky obchodovatelnosti nebo 
přechodu k obchodovatelným právům 
v konkrétních pásmech, minimální formát 
obchodovatelných práv, požadavky na 
zajištění centrální dostupnosti, přístupnosti 
a spolehlivosti informací nezbytných pro 
obchodování se spektrem a požadavky na 
ochranu hospodářské soutěže a na prevenci 
hromadění spektra. Komisi mohou proto 
být po dohodě s vnitrostátními 
regulačními orgány uděleny pravomoci 
přijímat k této harmonizaci prováděcí 
opatření. V těchto prováděcích opatřeních 
by mělo být náležitě zohledněno, zda 
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byla udělena na komerčním či 
nekomerčním základě.

jednotlivá omezení vlastnických práv 
třetích osob byla udělena na komerčním či 
nekomerčním základě. Každé komerční 
organizaci, která je nucena uvolnit 
přidělené spektrum před uplynutím jejího 
oprávnění, by měla být nabídnuta 
kompenzace v tržním kurzu nebo 
rovnocenné pásmo spektra 
s odpovídajícími náklady na přemístění.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Aby se podpořilo fungování vnitřního 
trhu a podpořil rozvoj přeshraničních 
služeb, měla by být Komisi udělena 
pravomoc přidělit úřadu zvláštní 
povinnosti v oblasti číslování. Aby občané 
členských států, včetně turistů a zdravotně 
postižených uživatelů, měli navíc přístup 
k určitým službám s použitím stejných 
rozpoznatelných čísel za obdobné ceny ve 
všech členských státech, měly by se 
pravomoci Komise v oblasti přijímání 
technických prováděcích opatření 
v případě potřeby rovněž vztahovat na 
příslušnou zásadu nebo mechanismus 
stanovování sazeb.

(29) Aby se podpořilo fungování vnitřního 
trhu a podpořil rozvoj přeshraničních 
služeb, může být Komisi po dohodě 
s vnitrostátními regulačními orgány
udělena pravomoc přidělit úřadu zvláštní 
povinnosti v oblasti číslování. Aby občané 
členských států, včetně turistů a zdravotně 
postižených uživatelů, měli navíc přístup 
k určitým službám s použitím stejných 
rozpoznatelných čísel za obdobné ceny ve 
všech členských státech, měly by se 
pravomoci Komise v oblasti přijímání 
technických prováděcích opatření
v případě potřeby rovněž vztahovat na 
příslušnou zásadu nebo mechanismus 
stanovování sazeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 31
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Je třeba posílit pravomoci členských 
států vůči držitelům omezení vlastnických 
práv třetích osob s cílem zajistit, aby 
zavedení nebo rozšíření nové sítě bylo 
šetrné k životnímu prostředí a nezávislé na 
jakékoliv povinnosti operátora s 
významnou tržní silou poskytovat přístup 
ke své síti elektronických komunikací. 
Vnitrostátní regulační orgány by proto 
měly mít možnost v jednotlivých případech 
ukládat sdílení kabelovodů, stožárů a 
antén, vstupů do budov i lepší koordinaci 
stavebních prací. Lepší způsob sdílení 
zařízení může významným způsobem 
zlepšit podmínky hospodářské soutěže a 
podnikům snížit celkové náklady na 
rozmístění infrastruktury elektronických 
komunikací z hlediska finančního a z 
hlediska životního prostředí.

(31) Je třeba posílit pravomoci členských 
států vůči držitelům omezení vlastnických 
práv třetích osob s cílem zajistit, aby 
zavedení nebo rozšíření nové sítě bylo 
šetrné k životnímu prostředí a nezávislé na 
jakékoliv povinnosti operátora s 
významnou tržní silou poskytovat přístup 
ke své síti elektronických komunikací. 
Vnitrostátní regulační orgány by proto 
měly mít možnost v jednotlivých případech 
ukládat sdílení kabelovodů, stožárů a 
antén, vstupů do budov i lepší koordinaci 
stavebních prací, pokud existují regulační 
překážky pro hospodářskou soutěž 
v oblasti infrastruktury. Lepší způsob 
sdílení zařízení může významným 
způsobem zlepšit podmínky hospodářské 
soutěže a podnikům snížit celkové náklady 
na rozmístění infrastruktury elektronických 
komunikací z hlediska finančního a z 
hlediska životního prostředí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Spolehlivé a bezpečné sdělování 
informací prostřednictvím sítí 
elektronických komunikací je stále 
důležitější pro celé hospodářství i pro 
společnost obecně. Složitost systémů, 
technické poruchy nebo lidská chyba, 
nehody či útoky – to vše může mít dopad 
na fungování a dostupnost fyzických 
infrastruktur, které poskytují nezbytné 
služby občanům EU, včetně služeb 
elektronické veřejné správy. Vnitrostátní 

(32) Spolehlivé a bezpečné sdělování 
informací prostřednictvím sítí 
elektronických komunikací je stále 
důležitější pro celé hospodářství i pro 
společnost obecně. Složitost systémů, 
technické poruchy nebo lidská chyba, 
nehody či útoky – to vše může mít dopad 
na fungování a dostupnost fyzických 
infrastruktur, které poskytují nezbytné 
služby občanům EU, včetně služeb 
elektronické veřejné správy. Vnitrostátní 
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regulační orgány by proto měly zajistit 
zachování integrity a bezpečnosti 
veřejných komunikačních sítí. Úřad by měl 
přispět k lepší úrovni ochrany bezpečnosti 
elektronických komunikací mimo jiné tím, 
že bude zajišťovat odborné poradenství a 
podporovat výměnu nejlepších postupů. 
Jak úřad, tak vnitrostátní regulační orgány 
by měly mít k dispozici prostředky 
nezbytné pro plnění svých povinností, 
včetně pravomocí získat informace 
dostatečné k posouzení úrovně bezpečnosti 
sítí nebo služeb a dále úplné a spolehlivé 
údaje o skutečných bezpečnostních 
událostech, které měly na provoz sítí nebo 
služeb významný dopad. Vhledem k tomu, 
že úspěšné uplatňování odpovídající 
úrovně bezpečnosti není jednorázové 
opatření, nýbrž trvalý proces provádění, 
přezkoumávání a aktualizace, měli by 
poskytovatelé elektronických sítí a služeb 
mít povinnost přijímat opatření na 
zabezpečení jejich integrity a bezpečnosti 
v souladu s vyhodnocenými riziky a brát 
přitom v úvahu aktuálnost takových 
opatření.

regulační orgány by proto měly zajistit 
zachování integrity a bezpečnosti 
veřejných komunikačních sítí. Úřad by měl 
přispět k lepší úrovni ochrany bezpečnosti 
elektronických komunikací mimo jiné tím, 
že bude zajišťovat odborné poradenství a 
podporovat výměnu nejlepších postupů. 
Jak úřad, tak vnitrostátní regulační orgány 
by měly mít k dispozici prostředky 
nezbytné pro plnění svých povinností, 
včetně pravomocí získat informace 
dostatečné k posouzení úrovně bezpečnosti 
sítí nebo služeb a dále úplné a spolehlivé 
údaje o skutečných bezpečnostních 
událostech, které měly na provoz sítí nebo 
služeb významný dopad. Vhledem k tomu, 
že úspěšné uplatňování odpovídající 
úrovně bezpečnosti není jednorázové 
opatření, nýbrž trvalý proces provádění, 
přezkoumávání a aktualizace, měli by 
poskytovatelé elektronických sítí a služeb 
mít povinnost přijímat opatření na 
zabezpečení jejich integrity a bezpečnosti 
v poměru k vyhodnoceným rizikům a brát 
přitom v úvahu aktuálnost takových 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Pro případy, kdy je třeba se dohodnout 
na společném souboru bezpečnostních 
požadavků, by měla být Komisi udělena 
pravomoc přijímat technická prováděcí 
opatření, jejichž cílem je dosažení 
odpovídající úrovně bezpečnosti sítí a 
služeb elektronických komunikací na 
vnitřním trhu. Úřad by měl k harmonizaci 
vhodných technických a organizačních 

(33) Pro případy, kdy je třeba se dohodnout 
na společném souboru bezpečnostních 
požadavků, může být Komisi po dohodě 
s vnitrostátními regulačními orgány 
udělena pravomoc přijímat technická 
prováděcí opatření, jejichž cílem je 
dosažení odpovídající úrovně bezpečnosti 
sítí a služeb elektronických komunikací na 
vnitřním trhu. Úřad by měl k harmonizaci
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bezpečnostních opatření přispívat 
poskytováním odborného poradenství. 
Vnitrostátní regulační orgány by měly být 
oprávněny vydávat závazné pokyny 
týkající se technických prováděcích 
opatření přijatých v souladu s rámcovou 
směrnicí. Pro plnění svých povinností by 
tyto orgány měly mít pravomoc provádět 
šetření a ukládat sankce v případě neplnění.

vhodných technických a organizačních 
bezpečnostních opatření přispívat 
poskytováním odborného poradenství. 
Vnitrostátní regulační orgány by měly být 
oprávněny vydávat závazné pokyny 
týkající se technických prováděcích 
opatření přijatých v souladu s rámcovou 
směrnicí. Pro plnění svých povinností by 
tyto orgány měly mít pravomoc provádět 
šetření a ukládat sankce v případě neplnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Aby účastníkům trhu byla dána jistota 
co do podmínek regulace, je nezbytné 
stanovit časovou lhůtu pro přezkoumávání 
trhu. Analýzu trhu je třeba provádět 
pravidelně a v přiměřeném a vhodném 
časovém rámci. Časový rámec by měl 
zohledňovat, zda byla u konkrétního trhu v 
předešlém období analýza provedena a 
řádně oznámena. Pokud vnitrostátní 
regulační orgán analýzu trhu v rámci 
časové lhůty neprovede, může tím ohrozit 
vnitřní trh a žádoucí účinek běžného řízení 
pro porušení práva se nemusí dostavit včas. 
Komise by proto měla mít možnost 
požádat úřad, aby dotyčnému 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu s jeho 
úkoly pomohl, zejména aby vydal 
stanovisko obsahující návrh opatření, 
analýzu příslušného trhu a přiměřené 
povinností, které pak může Komise uložit.

(36) Aby účastníkům trhu byla dána jistota 
co do podmínek regulace, je nezbytné 
stanovit časovou lhůtu pro přezkoumávání 
trhu. Analýzu trhu je třeba provádět 
pravidelně a v přiměřeném a vhodném 
časovém rámci. Časový rámec by měl 
zohledňovat, zda byla u konkrétního trhu v 
předešlém období analýza provedena a 
řádně oznámena. Pokud vnitrostátní 
regulační orgán analýzu trhu v rámci 
časové lhůty neprovede, může tím ohrozit 
vnitřní trh a žádoucí účinek běžného řízení 
pro porušení práva se nemusí dostavit včas. 
Komise proto může mít po dohodě 
s vnitrostátními regulačními orgány
možnost požádat úřad, aby dotyčnému 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu s jeho 
úkoly pomohl, zejména aby vydal 
stanovisko obsahující návrh opatření, 
analýzu příslušného trhu a přiměřené 
povinností, které pak může Komise uložit.

Or. en



PA\719168CS.doc 15/36 PE404.823v01-00

CS

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Odstranění právních a správních 
překážek pro udělení obecného oprávnění 
či individuálních práv na užívání spektra 
nebo čísel s evropským dopadem by mělo 
napomoci vývoji služeb a technologií a 
přispět ke zlepšení podmínek hospodářské 
soutěže. Přestože jsou technické podmínky 
dostupnosti a účinného využívání 
rádiových frekvencí koordinovány 
v souladu s rozhodnutím o rádiovém 
spektru, pro dosažení cílů vnitřního trhu 
může být rovněž nezbytné koordinovat 
nebo harmonizovat výběrová řízení a 
podmínky výběru vztahující se na práva a 
oprávnění k určitým pásmům, na práva na 
užívání čísel a na obecná oprávnění. To se 
týká zejména těch služeb elektronických 
komunikací, jež ze své podstaty mají 
vnitřně tržní rozměr nebo přeshraniční 
potenciál, např. družicové služby, jejichž 
rozvoj by byl nesrovnalostmi v postupu
členských států při přidělování spektra 
znemožněn. Ke splnění těchto cílů by proto 
Komise, které je nápomocen Komunikační 
výbor a která v nejvyšší míře zohlední 
stanovisko úřadu, měla mít možnost 
přijmout technická prováděcí opatření. 
Prováděcí opatření přijatá Komisí mohou 
požadovat, aby členské státy zpřístupnily 
práva na užívání spektra a/nebo čísel na 
celém svém území a aby případně zrušily 
jakákoliv jiná existující vnitrostátní práva 
na užívání. V takových případech by 
členské státy neměly v rámci vnitrostátních 
postupů udělit na užívání příslušného 
pásma spektra nebo skupiny čísel žádné 
nové právo.

(53) Odstranění právních a správních 
překážek pro udělení obecného oprávnění 
či individuálních práv na užívání spektra 
nebo čísel s evropským dopadem by mělo 
napomoci vývoji služeb a technologií a 
přispět ke zlepšení podmínek hospodářské 
soutěže. Přestože jsou technické podmínky 
dostupnosti a účinného využívání 
rádiových frekvencí koordinovány 
v souladu s rozhodnutím o rádiovém 
spektru, pro dosažení cílů vnitřního trhu 
může být rovněž nezbytné koordinovat 
nebo harmonizovat výběrová řízení a 
podmínky výběru vztahující se na práva a 
oprávnění k určitým pásmům, na práva na 
užívání čísel a na obecná oprávnění. To se 
týká zejména těch služeb elektronických 
komunikací, jež ze své podstaty mají 
vnitřně tržní rozměr nebo přeshraniční 
potenciál, např. družicové služby, jejichž 
rozvoj by byl znemožněn nesrovnalostmi 
v postupu při přidělování spektra mezi 
členskými státy a mezi EU a třetími 
zeměmi, při zohlednění rozhodnutí 
mezinárodních organizací týkajících se 
správy rádiového spektra, např. 
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) 
a Evropské konference správ pošt 
a telekomunikací (CEPT). Ke splnění 
těchto cílů by proto Komise, které je 
nápomocen Komunikační výbor a která 
v nejvyšší míře zohlední stanovisko úřadu, 
měla mít možnost přijmout technická 
prováděcí opatření. Prováděcí opatření 
přijatá Komisí mohou požadovat, aby 
členské státy zpřístupnily práva na užívání 
spektra a/nebo čísel na celém svém území 
a aby případně zrušily jakákoliv jiná 
existující vnitrostátní práva na užívání. 
V takových případech by členské státy 
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neměly v rámci vnitrostátních postupů 
udělit na užívání příslušného pásma spektra 
nebo skupiny čísel žádné nové právo.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 1 – bod 1
Směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice vytváří harmonizovaný 
rámec pro regulaci sítí a služeb 
elektronických komunikací, přiřazených 
zařízení a doplňkových služeb a určitých 
aspektů koncových zařízení. Stanoví úkoly 
vnitrostátních regulačních orgánů a zavádí 
soubor postupů s cílem zajistit 
harmonizované uplatňování předpisového 
rámce v celém Společenství.

1. Tato směrnice vytváří harmonizovaný 
rámec pro regulaci sítí a služeb 
elektronických komunikací, přiřazených 
zařízení a doplňkových služeb. Stanoví 
úkoly vnitrostátních regulačních orgánů 
a zavádí soubor postupů s cílem zajistit 
harmonizované uplatňování předpisového
rámce v celém Společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1  odst. 2  písm. e
Směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)
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 

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 mezinárodními právními 
předpisy, právními předpisy Společenství 
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předpisy.“ nebo vnitrostátními právními předpisy.“

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 1 – bod 5
Směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)
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. 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 a bude respektovat vnitrostátní 
právní předpisy a právní předpisy 
Společenství o obchodním tajemství.

Or. en
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Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy nepředepíší 
podmínky pro poskytování služeb 
elektronických komunikací z jiného 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)
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 rámci dvouměsíčního období 
uvedeného v odstavci 4 může Komise 
doporučit, 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 doporučení 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
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Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)
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 vydá doporučení, 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

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)
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). 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 

vypouští se
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článkem 6 nařízení […./ES], zejména při 
vypracování podrobných informací o 
povinnosti (povinnostech), které chce 
uložit.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 1 – bod 7
Směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)
Čl. 7 a – odst. 2

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

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajišťují, aby uživatelé, včetně zdravotně 
postižených uživatelů, starších osob a 
uživatelů se zvláštními sociálními 
potřebami, získali maximální výhody z 
hlediska možnosti volby, ceny a kvality;

„a) zajišťují, aby uživatelé, včetně 
zdravotně postižených uživatelů, starších 
osob a uživatelů se zvláštními sociálními 
potřebami, získali maximální výhody z 
hlediska možnosti volby, ceny a kvality bez 
ohledu na náklady;

Or. en
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Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) řeší potřeby určitých sociálních skupin, 
zejména zdravotně postižených uživatelů, 
starších uživatelů a uživatelů se zvláštními 
sociálními potřebami;

e) řeší potřeby určitých sociálních skupin, 
zejména zdravotně postižených uživatelů,
starších uživatelů a uživatelů se zvláštními 
sociálními potřebami, a to bez ohledu na 
náklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)
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 
a aby rozdělování a přidělování rádiového 
spektra vnitrostátními regulačními orgány 
zajistilo účinnou hospodářskou soutěž, při 
zohlednění příslušných vnitrostátních 
plánů přidělení frekvenčních pásem 
a předchozích rozhodnutí mezinárodních 
organizací týkajících se správy rádiového 
spektra.
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Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)
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 efektivní využívání a v 
souladu s rozhodnutím č. 676/2002/ES 
(rozhodnutí o rádiovém spektru), při 
zohlednění příslušných vnitrostátních 
plánů přidělení frekvenčních pásem 
a předchozích rozhodnutí mezinárodních 
organizací týkajících se správy rádiového 
spektra.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)
Čl. 9  odst. 3  písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) předejít narušení hospodářské 
soutěže;

Or. en
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Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)
Článek 9 c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9c. Ve snaze přispět k rozvoji vnitřního 
trhu a pro splnění zásad uvedených v tomto 
článku může Komise přijímat vhodná 
prováděcí opatření s cílem:

9c. Ve snaze přispět k rozvoji vnitřního 
trhu a pro splnění zásad uvedených v tomto 
článku může Komise po dohodě 
s vnitrostátními regulačními orgány 
doporučovat vhodná prováděcí opatření 
s cílem:

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

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

harmonizovat podmínky s těmito právy 
spojené a podmínky, postupy, meze, 
omezení, zrušení a přechodná pravidla, 
které se na tyto převody nebo pronájmy 
vztahují;

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;

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.

d) stanovit výjimku ze zásady 
technologické neutrality nebo neutrality 
vůči službám a harmonizovat rozsah a 
povahu všech výjimek z těchto zásad. 
Všechny výjimky musí být v souladu s čl. 9 
odst. 3 a 4.

Tato opatření, 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. Při 
provádění ustanovení tohoto odstavce 
může být Komisi nápomocen úřad v 
souladu s článkem 10 nařízení […/ES].“

Tato opatření, 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. Při 
provádění ustanovení tohoto odstavce 
může být Komisi nápomocen úřad v 
souladu s článkem 10 nařízení […/ES].“

Or. en
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Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 8  odst. 11  písm. a
Směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. 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.

2. Členské státy podporují harmonizaci
číslování v rámci Společenství, jestliže to 
podporuje fungování vnitřního trhu nebo 
rozvoj celoevropských služeb. Komise 
může po dohodě s vnitrostátními 
regulačními orgány v této záležitosti 
doporučit vhodná technická prováděcí 
opatření.

Opatření, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 1 – bod 13
Směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)
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, 

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, 
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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.

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, pod podmínkou, že majitelé těchto 
práv obdrží odpovídající a přiměřenou 
náhradu, která bude odpovídat 
spravedlivé tržní ceně.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 1 – bod 13
Směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou požadovat, aby 
držitelé práv uvedení v odstavci 1 sdíleli 
zařízení nebo majetek (včetně fyzického 
společného umístění), nebo přijmout 
opatření pro usnadnění koordinace 
veřejných prací z důvodu ochrany 
životního prostředí, veřejného zdraví, 
veřejné bezpečnosti nebo z důvodu 
nutnosti splnit cíle územního plánování 
teprve po uplynutí přiměřené lhůty k 
veřejné konzultaci, během níž musí být
všem zúčastněným stranám dána příležitost 
vyjádřit své názory. Taková ujednání o 
sdílení nebo koordinaci mohou zahrnovat 
pravidla pro rozdělení nákladů na sdílení 
zařízení nebo majetku.

2. Členské státy mohou požadovat, aby 
držitelé práv uvedení v odstavci 1 sdíleli 
zařízení nebo majetek (včetně fyzického 
společného umístění), nebo přijmout 
opatření pro usnadnění koordinace 
veřejných prací z důvodu ochrany 
životního prostředí, veřejného zdraví, 
veřejné bezpečnosti nebo z důvodu 
nutnosti splnit cíle územního plánování 
teprve po uplynutí přiměřené lhůty k 
veřejné konzultaci, během níž musí být 
přímo zúčastněným stranám dána 
příležitost vyjádřit své názory. Taková 
ujednání o sdílení nebo koordinaci mohou 
zahrnovat pravidla pro rozdělení nákladů 
na sdílení zařízení nebo majetku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 1 – bod 14
Směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)
Čl. 13 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby podniky 
zajišťující veřejné komunikační sítě nebo 
poskytující veřejně přístupné služby 
elektronických komunikací oznámily 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu 
jakékoliv narušení bezpečnosti nebo 
integrity s významným dopadem na provoz 
sítí nebo služeb.

3. Členské státy zajistí, aby podniky 
zajišťující veřejné komunikační sítě nebo 
poskytující veřejně přístupné služby 
elektronických komunikací oznámily 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu vážné
narušení bezpečnosti nebo integrity 
s významným dopadem na provoz sítí nebo 
služeb.

Dotyčný vnitrostátní regulační orgán 
případně informuje vnitrostátní regulační 
orgány ostatních členských států a úřad. Je-
li ve veřejném zájmu případ narušení 
zveřejnit, může vnitrostátní regulační orgán 
informovat veřejnost.

Dotyčný vnitrostátní regulační orgán 
případně informuje vnitrostátní regulační 
orgány ostatních členských států a úřad. Je-
li ve veřejném zájmu oznámit případ 
narušení bezpečnosti, může o tom 
vnitrostátní regulační orgán informovat 
veřejnost, a to po konzultacích 
s podnikem.

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

Jednou za tři měsíce předloží vnitrostátní 
regulační orgán Komisi souhrnnou zprávu 
o oznámeních obdržených a opatřeních 
přijatých v souladu s tímto odstavcem. 
Vnitrostátní regulační orgány vymezí 
definici „vážného narušení“ v rámci 
konzultace s poskytovateli služby 
elektronických komunikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 1 – bod 14
Směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)
Čl. 13 a – odst. 4
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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]. Tato 
prováděcí opatření, 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

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1  bod 16 písm. d
Směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout rozhodnutí, které 
označí nadnárodní trhy, přičemž v nejvyšší 
míře zohlední stanovisko úřadu 
předložené v souladu s článkem 7 nařízení 
[…/ES].

4. Komise může po konzultacích 
s vnitrostátními regulačními orgány 
přijmout rozhodnutí, které označí 
nadnárodní trhy.

Toto rozhodnutí, jež má 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.

Toto rozhodnutí, jež má tuto směrnici 
doplnit o jiné než podstatné prvky, se 
přijmou v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou, uvedeným v čl. 22 odst. 3.

Or. en
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Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 – písm. c
Směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)
Čl. 16 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud vnitrostátní regulační orgán 
neprovede svou analýzu relevantního trhu 
označeného v doporučení v časové lhůtě 
stanovené čl. 16 odst. 6, může Komise 
požádat úřad, aby k analýze konkrétního 
trhu a konkrétním povinnostem, které je 
třeba uložit, vydal stanovisko obsahující 
návrh patření. K dotyčnému návrhu 
opatření úřad uspořádá veřejnou 
konzultaci.

7. Pokud vnitrostátní regulační orgán 
neprovede svou analýzu relevantního trhu 
označeného v doporučení v časové lhůtě 
stanovené čl. 16 odst. 6, může Komise 
požádat úřad, aby k analýze konkrétního 
trhu a konkrétním povinnostem, které je 
třeba uložit, vydal stanovisko obsahující 
návrh patření. K dotyčnému návrhu 
opatření úřad uspořádá veřejnou 
konzultaci.

Komise může přijmout rozhodnutí, jímž 
požádá vnitrostátní regulační orgán, aby 
označil některé podniky za podniky s 
významnou tržní silou a aby podnikům 
takto označeným uložil zvláštní povinnosti 
podle článků 8, 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 vydané v 
souladu s článkem 6 nařízení […./ES]. 
Komise přitom sleduje stejné cíle politiky, 
jaké jsou stanoveny pro vnitrostátní 
regulační orgány v článku 8.

Komise může doporučit vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu, aby označil některé 
podniky za podniky s významnou tržní 
silou a aby podnikům takto označeným 
uložil zvláštní povinnosti podle článků 8, 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 vydané v souladu 
s článkem 6 nařízení […./ES]. Komise 
přitom sleduje stejné cíle politiky, jaké jsou 
stanoveny pro vnitrostátní regulační orgány 
v článku 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 1 – bod 20
Směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)
Čl. 19 – odst. 1
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Znění navržené 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 může vytvářet 
překážku pro jednotný trh, může Komise 
vydat doporučení 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. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 1 – bod 20
Směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rozhodnutí uvedené v odstavci 1, jež 
má tuto směrnici doplnit o jiné než 
podstatné prvky, uvedená v odstavcích 4 a 
6 se přijme 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
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Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 1 – bod 20
Směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice)
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Opatření přijatá podle odstavce 1 
mohou zahrnovat určení 
harmonizovaného nebo koordinovaného 
přístupu k řešení těchto otázek:

vypouští se

a) jednotné provádění regulačních 
přístupů, včetně regulačního ošetření 
nových služeb;
b) otázky přidělování čísel, jmen a adres, 
včetně skupin čísel, přenositelnosti čísel a 
identifikátorů, systémů převodu čísel a 
adres a přístupu k tísňovým službám 112;
c) spotřebitelské otázky včetně 
přístupnosti zdravotně postižených 
koncových uživatelů ke službám a 
zařízením elektronických komunikací;
d) regulační účetnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 2
Směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice)
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Operátoři veřejných komunikačních sítí 
mají právo, a jsou-li požádáni jiným 
podnikem, který je k tomu oprávněn v 
souladu s článkem 4 směrnice 2002/20/ES 
(autorizační směrnice), i povinnost sjednat 
vzájemné propojení za účelem poskytování 
veřejně přístupných služeb elektronických 
komunikací, aby bylo zajištěno 
poskytování a interoperabilita služeb v 

1. Operátoři veřejných komunikačních sítí 
mají právo, a jsou-li požádáni jiným 
podnikem, který je k tomu oprávněn v 
souladu s článkem 4 směrnice 2002/20/ES 
(autorizační směrnice), i povinnost sjednat 
vzájemné propojení za účelem poskytování 
veřejně přístupných služeb elektronických 
komunikací, aby bylo zajištěno 
poskytování a interoperabilita služeb v 
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celém Společenství. Operátoři nabídnou 
přístup a propojení jiným podnikům za 
smluvních podmínek slučitelných s 
povinnostmi uloženými vnitrostátním 
regulačním orgánem podle článků 5, 6, 7 a 
8.

celém Společenství. Operátoři nabídnou 
přístup a propojení jiným podnikům za 
smluvních podmínek slučitelných s 
povinnostmi uloženými vnitrostátním 
regulačním orgánem podle článků 5, 6, 7 a 
8. Podmínky propojení ovšem nesmí 
zavádět neoprávněné překážky, které by 
bránily interoperabilitě.

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 4
Směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice)
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě vývoje technologií a trhu 
může Komise přijmout prováděcí opatření, 
kterými změní přílohu I. Tato opatření, jež 
mají tuto směrnici doplnit o jiné než 
podstatné prvky, se přijmou v souladu s 
regulativním postupem s kontrolou, 
uvedeným v čl. 14 odst. 3. Ze závažných 
naléhavých důvodů může Komise použít 
postup pro naléhavé případy, uvedený v 
čl. 14 odst. 4. Při přípravě ustanovení 
uvedených v tomto odstavci může být 
Komisi nápomocen Evropský úřad pro trh 
elektronických komunikací (dále jen 
„úřad“).“

2. Na základě vývoje technologií a trhu 
může Komise po konzultacích 
s vnitrostátními regulačními orgány 
doporučit prováděcí opatření, kterými 
změní přílohu I.

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. -a) (nové)
Směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice)
Čl. 12  odst. 1  písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) V odstavci 1 se vkládá nové písmeno, 
které zní:
ba) uzavřít dohody o sdílení sítí 
pro radiový přístup, které se budou 
vztahovat na vzdálené a nebo neziskové 
oblasti s cílem nabízet a umožnit přístup 
k většímu počtu služeb napříč územím 
členského státu ve prospěch spotřebitelů 
a životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 – bod 9
Směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice)
Čl. 13  odst. 2  návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případech, kdy má vnitrostátní 
regulační orgán v úmyslu uložit povinnost 
funkčního oddělení, předloží Komisi 
žádost, která obsahuje:

2. V případech, kdy má vnitrostátní 
regulační orgán v úmyslu uložit povinnost 
funkčního oddělení, informuje Komisi 
o obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 3 – bod 1
Směrnice 2002/20/ES (autorizační směrnice)
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

'2. Použije se rovněž tato definice: ‘2. Použijí se rovněž tyto definice:
„obecným oprávněním“ se rozumí právní 
rámec zřízený členským státem v souladu s 

„obecným oprávněním“ se rozumí právní 
rámec zřízený členským státem v souladu s 
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touto směrnicí, který zaručuje práva na 
zajišťování sítí nebo poskytování služeb 
elektronických komunikací a který stanoví 
zvláštní povinnosti pro tuto oblast, které se 
mohou vztahovat na všechny nebo na 
určité druhy sítí a služeb elektronických 
komunikací.“

touto směrnicí, který zaručuje práva na 
zajišťování sítí nebo poskytování služeb 
elektronických komunikací a který stanoví 
zvláštní povinnosti pro tuto oblast, které se 
mohou vztahovat na všechny nebo na 
určité druhy sítí a služeb elektronických 
komunikací.“

„globálními telekomunikačními 
službami“ se rozumí správa obchodních 
údajů a hlasových služeb pro nadnárodní 
společnosti, které sídlí v různých zemích 
a často i na jiných kontinentech. Jde 
o služby, které jsou v podstatě 
přeshraniční a v rámci Evropy 
celoevropské.’

Or. en

Pozměňovací návrh 47

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V článku 3 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„3a. Nové globální telekomunikační 
služby jsou předmětem pouze 
zjednodušeného postupu oznamování se 
zvláštní registrací služeb v oblasti 
elektronických komunikací označovaných 
jako „globální telekomunikační služby“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES (autorizační směrnice)
Čl. 5  odst. 1  písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyhnout se vážnému riziku škodlivé 
interference; nebo

a) vyhnout se vážnému riziku škodlivé 
interference, vyhnout se narušování 
hospodářské soutěže nebo;.

Or. en

Pozměňovací návrh 49

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

Znění navržené 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 

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 
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dosažení cíle obecného zájmu v souladu 
s právními předpisy Společenství.

dosažení cíle obecného zájmu v souladu 
s právními předpisy Společenství. Členské 
státy zveřejní odůvodnění udělení 
individuálních práv na užívání rádiových 
frekvencí.

Or. en

Pozměňovací návrh 50

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Členské státy neomezí počet práv na 
užívání, která mají být udělena, s výjimkou 
případů, kdy je to nezbytné pro zajištění 
účinného využití rádiových frekvencí v 
souladu s článkem 7. Investice do dědictví 
včetně případů, kdy zavedený podnik 
zdědil odkázanou síť po předchozím PTT, 
a úroveň hospodářské soutěže je třeba 
náležitě zohlednit.

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES (autorizační směrnice)
Čl. 6 a  odst. 1  návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu splnění cílů stanovených v 
článku 1, a aniž je dotčen čl. 5 odst. 2 této 
směrnice, může Komise přijmout
prováděcí opatření, aby došlo k:

1. V zájmu splnění cílů stanovených v 
článku 1, a aniž je dotčen čl. 5 odst. 2 této 
směrnice, může Komise po konzultacích 
s vnitrostátními regulačními orgány 
doporučit prováděcí opatření, aby došlo k:
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Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 bod  
Směrnice 2002/20/ES (autorizační směrnice)
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 
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.“

2. Komise může po konzultacích 
s vnitrostátními regulačními orgány 
doporučit opatření, na jehož základě se 
vybere podnik či podniky, jimž bude 
individuální právo na užívání rádiových 
frekvencí nebo čísel vydáno, přičemž v 
nejvyšší míře zohlední stanovisko úřadu.

Or. en
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