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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
 většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje většina všech 

poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu společného 
postoje

*** Postup souhlasu
 většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených v 

článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů
***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje

většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES 
o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 
2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením 
a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby 
elektronických komunikací
(KOM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0697),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0427/2007),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska 
Hospodářského výboru, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro kulturu 
a vzdělávání, Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Cílem předpisového rámce EU pro 
elektronické komunikace je vytvoření 
udržitelného „ekosystému“ pro 
elektronické komunikace, založeného na 
nabídce a poptávce: na nabídce 
prostřednictvím účinně konkurenčních 
trhů výrobků či služeb a na poptávce díky 
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stále většímu rozvoji informační 
společnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Udržitelné prostředí pro hospodářskou soutěž a investice v odvětví telekomunikací je závislé 
jak na nabídce, tak na poptávce. Přestože hospodářská regulace obvykle více závisí na 
nabídce, je nezbytné nezapomínat na poptávkovou stranu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Cílem je předběžně omezit zvláštní 
odvětvová pravidla, a to postupně 
s rozvojem hospodářské soutěže na trhu, 
aby byly nakonec elektronické 
komunikace ovládány pouze právem 
hospodářské soutěže. Může se stát, že se 
hospodářská soutěž vyvine na různých 
trzích v různé míře a v různých oblastech 
v rámci členských států. Aby byla 
zajištěna přiměřená regulace 
přizpůsobená různým podmínkám 
hospodářské soutěže, měly být vnitrostátní 
regulační orgány oprávněny rušit 
regulační povinnosti na trzích nebo 
v zeměpisných oblastech, kde existuje 
účinná hospodářská soutěž v oblasti 
infrastruktury, i když nejsou definovány 
jako oddělené trhy. Vnitrostátní regulační 
orgány by měly být také oprávněny 
požadovat sdílení síťových komponent 
a přiřazených zařízení ve snaze 
zjednodušit zakládání sítí, zejména sítí 
s přístupem pomocí optického vlákna.

Or. en
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Odůvodnění

Připomíná skutečnost, že ačkoli předběžná regulace je přechodná, způsob jejího rušení je 
postupný a může probíhat také na nižší než vnitrostátní nebo na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 3

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) Sítě příští generace mají obrovský 
potenciál přinášet užitek spotřebitelům 
v celé Evropské unii. Je proto zásadní, aby 
neexistovaly žádné překážky pro 
udržitelné investice do rozvoje těchto 
nových sítí při současném zvyšování 
hospodářské soutěže a výběru 
spotřebitelů.

Or. en

Odůvodnění

Výzvou pro sítě příští generace je podporovat investice s cílem vytvořit v co největší míře 
hospodářskou soutěž založenou na znalostech jako prostředek ke zvýšení užitku pro 
spotřebitele.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Ustanovení této směrnice, která se 
týkají správy spektra, by měla být 
v souladu s činností mezinárodních 
a regionálních organizací, které se 
zabývají správou rádiového spektra, jako 
je Mezinárodní telekomunikační unie 
(ITU) a Evropská konference správ pošt 
a telekomunikací (CEPT), aby byla 
zajištěna účinná správa a harmonizace 
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využívání spektra ve Společenství 
i globálně.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla správa spektra účinná, musí být v souladu s širší mezinárodní harmonizační 
agendou, kterou se zabývá ITU a CEPT.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Ačkoli si ke správě spektra 
zachovávají příslušnost členské státy, 
může pouze koordinace a případně 
harmonizace na úrovni Společenství 
zajistit plný užitek uživatelů spektra 
z vnitřního trhu a účinnou ochranu zájmů 
EU v celosvětovém měřítku.

Or. en

Odůvodnění

Přístup ke spektru na úrovni EU při zachování subsidiarity může vést ke značným úsporám 
z rozsahu a k násobnému zhodnocení (jako v případě GSM).

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 47 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47a) Komise by měla tam, kde je 
nezbytné přijmout harmonizační opatření 
pro provádění politiky elektronické 
komunikace Společenství, která přesahují 
technická prováděcí opatření, předložit 
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Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh.

Or. en

Odůvodnění

Harmonizační opatření, která zahrnují doplnění nových zásadních ustanovení do 
předpisového rámce, by měla mít formu legislativního návrhu. Pouze přímé uplatňování 
pravidel stanovených v tomto rámci nebo vložení jiných než podstatných prvků by mělo být 
předmětem postupů projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Komisi by měla být zejména udělena 
pravomoc přijímat prováděcí předpisy 
týkající se oznámení podle článku 7 
rámcové směrnice, harmonizace v oblasti 
spektra a číslování a rovněž ve věcech 
spojených s bezpečností sítí a služeb, 
označení nadnárodních trhů, provádění 
norem a harmonizovaného uplatňování 
ustanovení předpisového rámce. Rovněž by 
jí měla být udělena pravomoc přijímat 
prováděcí opatření k aktualizaci příloh I 
a II přístupové směrnice s ohledem na 
vývoj trhu a technologií a přijímat 
prováděcí opatření k harmonizaci pravidel, 
podmínek a postupů pro udělování 
oprávnění pro sítě a služby elektronických 
komunikací. Protože tato opatření mají 
obecný rozsah a jejich účelem je doplnit 
tyto směrnice o nové jiné než podstatné 
prvky, musí být přijata regulativním 
postupem s kontrolou, stanoveným 
článkem 5a rozhodnutí 1999/468/ES.
Pokud ze závažných naléhavých důvodů 
nelze obvyklé lhůty pro regulativní postup 
s kontrolou dodržet, měla by mít Komise

(60) Komisi by měla být zejména udělena 
pravomoc přijímat prováděcí předpisy 
týkající se oznámení podle článku 7 
rámcové směrnice, harmonizace v oblasti 
spektra a číslování a rovněž ve věcech 
spojených s bezpečností sítí a služeb, 
označení nadnárodních trhů, provádění 
norem a harmonizovaného uplatňování 
ustanovení předpisového rámce. Rovněž by 
jí měla být udělena pravomoc přijímat 
prováděcí opatření k aktualizaci příloh I 
a II přístupové směrnice s ohledem na 
vývoj trhu a technologií a přijímat 
prováděcí opatření k harmonizaci pravidel, 
podmínek a postupů pro udělování 
oprávnění pro sítě a služby elektronických 
komunikací. Protože tato opatření mají 
obecný rozsah a jejich účelem je doplnit 
tyto směrnice o nové jiné než podstatné 
prvky, musí být přijata regulativním 
postupem s kontrolou, stanoveným 
článkem 5a rozhodnutí 1999/468/ES. 
Vzhledem k tomu, že použití regulativního 
postupu s kontrolou by v rámci obvyklých 
lhůt mohlo v určitých výjimečných 
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možnost použít postup pro naléhavé 
případy, stanovený čl. 5a odst. 6 
uvedeného rozhodnutí,

situacích bránit včasnému přijetí 
prováděcích opatření, měly by Evropský 
parlament, Rada a Komise urychleně
jednat ve snaze zajistit včasné přijetí 
těchto opatření,

Or. en

Odůvodnění

Ze závažných naléhavých důvodů by Evropský parlament, Rada a Komise měly urychleně 
jednat ve snaze zajistit včasné přijetí opatření projednáním ve výborech.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2002/21/ES
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 a určitých 
aspektů koncových zařízení, které se týkají 
přístupu zdravotně postižených koncových 
uživatelů. Stanoví úkoly vnitrostátních 
regulačních orgánů a zavádí soubor 
postupů s cílem zajistit harmonizované 
uplatňování předpisového rámce v celém 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba vyjasnit, že zmíněné aspekty koncových zařízení jsou aspekty dostupnosti.
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Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „přiřazenými zařízeními“ rozumějí 
zařízení přiřazená k síti a/nebo službě 
elektronických komunikací, která umožňují 
a/nebo podporují poskytování služeb 
prostřednictvím této sítě a/nebo služby 
nebo jsou toho schopna a zahrnují systémy 
převodu čísel nebo adres, systémy 
podmíněného přístupu, elektronické 
programové průvodce a fyzickou 
infrastrukturu, jako jsou kabelovody, 
stožáry, rozvodné skříně a budovy;

e) „přiřazenými zařízeními“ rozumějí 
zařízení přiřazená k síti a/nebo službě 
elektronických komunikací, která umožňují 
a/nebo podporují poskytování služeb 
prostřednictvím této sítě a/nebo služby 
nebo jsou toho schopna a zahrnují systémy 
převodu čísel nebo adres, systémy 
podmíněného přístupu, elektronické 
programové průvodce a fyzickou 
infrastrukturu, jako jsou vstupy do budov,
vedení, vysoké podpěrné struktury, 
stožáry, antény, kabelovody, vstupní 
šachty a rozvodné skříně;

Or. en

Odůvodnění

Jeví se jako lepší mít stejný seznam fyzické infrastruktury jako v článku 12 rámce a článku 12 
přístupových směrnic (s výjimkou „vedení“, které netvoří součást přiřazených zařízení sítě, 
ale součást sítě samotné). Výraz „vyvýšená místa“ se vkládá také a myslí se jím veškerá 
vyvýšená místa, která využívají zúčastněné strany k instalaci stožárů a antén, jako jsou vysoké 
konstrukce (například Eiffelova věž v Paříži), vodojemy atd.

Pozměňovací návrh 11

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 

1. Členské státy zajistí, aby na vnitrostátní 
úrovni existovaly účinné mechanismy, 
v jejichž rámci má každý uživatel nebo 
podnik zajišťující sítě a/nebo poskytující 
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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.

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 účinný výkon svých funkcí. 
Členské státy zajistí, aby skutková podstata 
případu byla řádně posouzena, aby 
existoval účinný mechanismus pro opravné 
prostředky a aby řízení před subjekty 
rozhodujícími o opravném prostředku 
nebyla neodůvodněně zdlouhavá.

Or. en

Odůvodnění

Účinnost a rozumné trvání jsou klíčovými aspekty odvolacích mechanismů. Druhá věta se 
netýká českého znění.

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou případů, na které se vztahuje 
čl. 7 odst. 10, článek 20 nebo článek 21, 
a pokud prováděcí předpisy přijaté 
v souladu s článkem 9c nestanoví jinak, 
zajistí členské státy, aby v případě, že mají 
vnitrostátní regulační orgány v úmyslu 
přijmout opatření podle této směrnice nebo 
podle zvláštních směrnic mající výrazný 
dopad na relevantní trh nebo že mají 
v úmyslu stanovit omezení v souladu s čl. 9 
odst. 3 a 4, poskytnou zúčastněným 
stranám příležitost předložit k návrhu 
opatření v přiměřené lhůtě připomínky.

S výjimkou případů, na které se vztahuje 
čl. 7 odst. 10, článek 20 nebo článek 21, 
a pokud prováděcí předpisy přijaté 
v souladu s článkem 9c nestanoví jinak, 
zajistí členské státy, aby v případě, že mají 
vnitrostátní regulační orgány v úmyslu 
přijmout opatření podle této směrnice nebo 
podle zvláštních směrnic nebo že mají 
v úmyslu stanovit omezení v souladu s čl. 9 
odst. 3 a 4 mající výrazný dopad na 
relevantní trh, poskytnou zúčastněným 
stranám příležitost předložit k návrhu 
opatření v přiměřené lhůtě připomínky.
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Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění větné skladby.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 7 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) uložit, pozměnit nebo zrušit povinnost 
operátora podle článku 16 ve spojení 
s články 5 a 9 až 13 směrnice 2002/19/ES 
(přístupové směrnice) a článku 17 
směrnice 2002/22/ES (směrnice 
o univerzální službě)

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Právo zakázat nápravná opatření  se nahrazuje mechanismem stanoveným v článku -7a 
(nový).

Pozměňovací návrh 14

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 

vypouští se
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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

Právo zakázat nápravná opatření se nahrazuje mechanismem stanoveným v článku -7a 
(nový).

Pozměňovací návrh 15

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
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Odůvodnění

Právo zakázat nápravná opatření se nahrazuje mechanismem stanoveným v článku –7a 
(nový).

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 7 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Vnitrostátní regulační orgán sdělí 
Komisi všechna konečná opatření, která 
spadají pod podmínky a) a b) uvedených 
v čl. 7 odst. 3.

9. Vnitrostátní regulační orgán sdělí 
Komisi všechna konečná opatření, která 
spadají pod čl. 7 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Právo zakázat nápravná opatření  se nahrazuje mechanismem stanoveným v článku -7 a 
(nový).

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Vkládá se nový článek –7a, který zní:
„Článek –7a
Postup jednotného uplatňování 
nápravných opatření
1. Pokud má vnitrostátní regulační orgán 
v úmyslu přijmout opatření ukládající, 
pozměňující nebo rušící povinnost 
operátora podle článku 16 ve spojení 
s články 5 a 9 až 13, 13a a 13b směrnice 
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2002/19/ES (přístupové směrnice) 
a článku 17 směrnice 2002/22/ES 
(směrnice o univerzální službě), má 
Komise a vnitrostátní regulační orgány 
v ostatních členských státech lhůtu 
jednoho měsíce od data oznámení návrhu 
opatření, aby k tomuto návrhu vyjádřily 
dotčenému regulačnímu orgánu své 
připomínky.
2. Pokud se návrh opatření týká uložení, 
změny nebo zrušení jiné povinnosti, než 
která je stanovena v článcích 13a a 13b 
směrnice 2002/19/ES (přístupová 
směrnice), může Komise ve stejné lhůtě 
oznámit dotčenému vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu a Úřadu evropských 
regulačních orgánů v oblasti 
telekomunikací (BERT) důvody, pro které 
se domnívá, že návrh opatření vytváří 
překážku pro jednotný trh nebo, nebo že 
má vážné pochybnosti o jeho slučitelnosti 
s právem Společenství. V takovém případě 
návrh nebude přijat po dobu dvou měsíců 
od oznámení Komise
Pokud k tomuto oznámení nedojde, může 
dotčený vnitrostátní regulační orgán tento 
návrh opatření přijmout, přičemž 
v nejvyšší míře zohlední veškeré 
připomínky Komise nebo ostatních 
vnitrostátních regulačních orgánů.
3. V období dvou měsíců uvedeném 
v odstavci 2 Komise, BERT a dotčený 
vnitrostátní regulační orgán úzce 
spolupracují ve snaze stanovit 
nejvhodnější a nejúčinnější opatření 
s ohledem na cíle stanovené v článku 8, 
přičemž náležitě zohlední názory 
účastníků trhu a potřebu zajisti vytvoření 
jednotné regulační praxe.
Ve stejném období 2 měsíců vydá BERT 
na základě prosté většiny odůvodněné 
stanovisko potvrzující vhodnost a účinnost 
návrhu opatření, nebo uvede, že by měl 
být návrh opatření pozměněn, a předloží 
za tímto účelem konkrétní návrhy. Toto 
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stanovisko se zveřejní.
Pokud BERT vydal odůvodněné 
stanovisko, které uvádí, že by návrh 
opatření měl být pozměněn, může Komise 
při co největším zohlednění tohoto 
stanoviska přijmout odůvodněné 
rozhodnutí požadující, aby příslušný 
vnitrostátní regulační orgán návrh 
opatření pozměnil, a předloží za tímto 
účelem konkrétní návrhy.
Pokud BERT vydal odůvodnění 
stanovisko potvrzující vhodnost a účinnost 
návrhu opatření, může dotčený 
vnitrostátní regulační orgán návrh 
opatření přijmout, přičemž v nejvyšší míře 
zohlední veškerá doporučení předložená 
Komisí a BERT.
4. Pokud se návrh opatření týká uložení, 
změny nebo zrušení povinnosti, která je 
stanovena v článcích 13a a 13b směrnice 
2002/19/ES (přístupová směrnice), 
nebude návrh přijat po dobu dvou měsíců 
od uplynutí lhůty stanovení v čl. 7 odst. 3.
V období těchto dvou měsíců Komise, 
BERT a dotčený vnitrostátní regulační 
orgán úzce spolupracují ve snaze stanovit 
nejvhodnější a nejúčinnější opatření 
s ohledem na cíle stanovené v článku 8, 
přičemž náležitě zohlední názory 
účastníků trhu a potřebu zajisti vytvoření 
jednotné regulační praxe.
Ve stejném období 2 měsíců vypracuje 
BERT na základě prosté většiny 
odůvodněné stanovisko potvrzující 
vhodnost a účinnost návrhu opatření, 
nebo uvede, že by návrh opatření neměl 
být uplatněn. Toto stanovisko se zveřejní.
Pouze pokud Komise a BERT potvrdí 
vhodnost a účinnosti návrhu opatření, 
může dotčený vnitrostátní regulační orgán 
návrh opatření přijmout, přičemž 
v nejvyšší míře zohlední veškerá 
doporučení předložená Komisí a BERT.
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5. Do tří měsíců poté, co Komise podle 
odstavce 3 přijme odůvodněné rozhodnutí, 
ve kterém požaduje, aby vnitrostátní 
regulační orgán pozměnil návrh opatření, 
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 článkem 7.

Or. en

Odůvodnění

Namísto práva Komise zakázat nápravná opatření je nabízen nový postup společné regulace, 
ve kterém Komise, BERT a vnitrostátní regulační orgán úzce spolupracují. Cílem tohoto 
navrhovaného postupu je dosáhnout řešení prostřednictvím vzájemného hodnocení, spíše než 
uložením „sankce“, kterou je výše uvedený zákaz. Komise a BERT by (na základě většinového 
hlasování) se musely dohodnout na nutnosti pozměnit návrh opatření vnitrostátního 
regulačního orgánu, aby Komise mohla přijmout rozhodnutí za tímto účelem. Jinak by 
vnitrostátní regulační orgán v nejvyšší míře zohlednil připomínky Komise a BERT.

Pozměňovací návrh 18

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

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. Provede se konzultace s BERT.

Or. en



PR\720897CS.doc 19/64 PE398.542v02-00
Externí překlad

CS

Odůvodnění

BERT by měl být konzultován ohledně veškerých prováděcích opatření, které se týkají článku 
7. Postup pro naléhavé případy není odůvodněný.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. a
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud článek 9 týkající se rádiových 
frekvencí nestanoví jinak, členské státy 
zohlední v nejvyšší míře požadavek 
technologické neutrality předpisů a zajistí, 
aby při provádění regulačních úkolů 
uvedených v této směrnici a zvláštních 
směrnicích, zejména těch, jež mají zajistit 
účinnou hospodářskou soutěž, postupovaly 
vnitrostátní regulační orgány stejně.

Pokud článek 9 týkající se rádiových 
frekvencí nestanoví jinak, nebo pokud 
plnění cílů stanovených v odstavcích 2 až 
4 nevyžaduje jinak, členské státy zohlední 
v nejvyšší míře požadavek technologické 
neutrality předpisů a zajistí, aby při 
provádění regulačních úkolů uvedených 
v této směrnici a zvláštních směrnicích, 
zejména těch, jež mají zajistit účinnou 
hospodářskou soutěž, postupovaly 
vnitrostátní regulační orgány stejně.

Or. en

Odůvodnění

Technologická neutralita je v zásadě potřebná, aby nedošlo k maření technologické inovace, 
avšak je nutné ji omezit, pokud by byla v přímém rozporu s primárními cíly nařízení.

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) V odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje 
tímto:
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„c) podporují účinné investice do 
infrastruktury způsobem, který 
podporuje účinnost a udržitelnou 
hospodářskou soutěž, a podporují 
inovaci a“

Or. en

Odůvodnění

Podpora udržitelné hospodářské soutěže je zárukou pozitivních dopadů pro spotřebitele 
v dlouhodobém horizontu.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. b b (nové)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) V odstavci 3 se zrušuje písmeno c).

Or. en

Odůvodnění

Písmeno je převzato do nového čl. 8 odst. 4a.

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a.) V článku 8 se vkládá nový odstavec 
4a, který zní:
„4a. Vnitrostátní regulační orgány při 
sledování cílů politik uvedených 
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v odstavcích 2, 3 a 4 uplatňují objektivní, 
průhledné, nediskriminační a přiměřené 
regulační zásady, mimo jiné tím, že:
a) zajišťují, že v podobných podmínkách 
neexistuje diskriminace v zacházení 
s podniky, které zajišťují sítě a poskytují 
služby elektronických komunikací;
b) náležitě zohledňují různé podmínky 
týkající se hospodářské soutěže 
a spotřebitelů, které existují v členských 
státech a různých zeměpisných oblastech 
v rámci členských států.
c) ukládají předběžné regulační 
povinnosti, pouze pokud neexistuje 
účinná hospodářská soutěž, a tyto 
povinnosti zmírňují nebo ruší, jakmile 
tato soutěž existuje;
d) prosazují předvídatelnost regulace, 
čímž poskytují podnět k inovaci 
a k investicím do infrastruktury, což 
prospívá spotřebitelům.“

Or. en

Odůvodnění

Chyběly regulační zásady uvedené v názvu článku. Je důležité tuto mezeru odstranit, neboť 
tyto zásady jsou prvním krokem k větší jednotnosti uplatňování předpisového rámce.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 b (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) Vkládá se nový článek 8a, který zní:
„Článek 8a
Koordinace politik rádiového spektra ve 
Společenství
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1. Členské státy spolupracují mezi sebou 
a s Komisí na strategickém plánování 
a harmonizaci používání rádiových 
frekvencí ve Společenství.
2. Členské státy zajistí koordinaci 
politických přístupů a případně 
harmonizované podmínky týkající se 
dostupnosti a účinného využívání 
rádiového spektra, které jsou nezbytné pro 
vytvoření a fungování vnitřního trhu.
3. Členské státy zajistí koordinované 
a včasné poskytování informací 
o přidělování, dostupnosti a užívání 
rádiových frekvencí ve Společenství.
4. Členské státy zajistí účinnou koordinaci 
zájmů Společenství v mezinárodních 
organizacích, pokud rádiové spektrum 
ovlivňuje politiky Společenství.
5. Zřizuje se Výbor pro politiku rádiového 
spektra (RSPC) s cílem přispět k naplnění 
cílů stanovených v odstavcích 1 až 4.
RSPC má poradní funkci vůči 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi 
v otázkách politiky rádiového spektra. 
RSPC se skládá z jednoho předního 
zástupce z každého vnitrostátního 
regulačního orgánu, který je odpovědný 
za politiku rádiového spektra v každém 
členském státě. Členem RSPC je také 
Komise, nemá však právo hlasovat.
6. RSPC přijímá na žádost Evropského 
parlamentu, Rady nebo Komise nebo 
z vlastního podnětu na základě 
většinového hlasování stanoviska. Každý 
členský stát má jeden hlas, Komise se 
hlasování neúčastní.
7. Komise v nejvyšší míře zohlední 
stanovisko RSPC, každé tři roky stanoví 
společné politické cíle a vydá nezávazné 
pokyny pro rozvoj politiky spektra 
Společenství.
8. Komise může při co nejvyšším 
zohlednění stanoviska RSPC navrhovat 
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legislativní opatření k plnění společných 
politických cílů uvedených v odstavci 7.
9. Pokud je to nezbytné pro zajištění 
účinné koordinace zájmů Společenství 
v mezinárodních organizacích, může 
Komise se souhlasem RSPC navrhnout 
Evropskému parlamentu a Radě mandát 
k vyjednávání.
10. RSPC předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu 
o činnosti.

Or. en

Odůvodnění

Účinný politický rámec je potřebný pro zajištění spolupráce členských států mezi sebou 
a s Komisí, pokud jde o strategické plánování rádiového spektra ve Společenství. Pouze 
prostřednictvím koordinace politických přístupů dosáhne správa spektra v EU pokroku. To 
vyžaduje rovněž koordinovanější účast členských států EU na mezinárodních fórech. 
Navrhuje se zřídit nový výbor, RSPC, který se opírá o Výbor pro rádiové spektrum a Skupinu 
pro politiku rádiového spektra ve snaze pomoci při rozvoji integrované politiky spektra EU.

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) zajistit účinné užívání rádiových 
frekvencí, včetně maximálního sdílení 
rádiových frekvencí, nebo

Or. en

Odůvodnění

Spektrum by mělo být sdíleno bez ohledu na druh oprávnění.
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Pozměňovací návrh 25

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 zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech dostupných pro služby 
elektronických komunikací určené v jejich 
tabulkách pro vnitrostátní přidělování 
frekvence a v radiotelekomunikačním 
řádu ITU 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

Neutralita služby by měla být omezena na možnosti nabízené radiotelekomunikačním řádem 
ITU, který stanoví, které služby mohou existovat vedle sebe v různých pásmech.

Pozměňovací návrh 26

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 služba 
elektronických komunikací byla 
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, 
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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. 

podpora sociální, regionální nebo územní 
soudržnosti, zamezení neúčinného 
využívání rádiových frekvencí nebo 
podpora kulturní a jazykové rozmanitosti a 
plurality médií, stanovená ve vnitrostátních 
právních předpisech v souladu s právními 
předpisy Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Způsob výkladu cílů obecného zájmu v jednotlivých členských státech by měl být ponechán na 
subsidiaritě.

Pozměňovací návrh 27

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 
elektronických komunikací lze stanovit 
pouze v případech odůvodněných potřebou 
chránit služby zajišťující bezpečnost 
života.

Or. en

Odůvodnění

Rámec se uplatní pouze na služby elektronických komunikací a nikoli na jakoukoli službu 
(meteorologickou, vědeckou, vojenskou atd.).
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Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy na dobu pěti let ode dne 
[1. ledna 2010] zajistí, aby držitelé práv na 
užívání rádiových frekvencí, jež jim byla 
udělena před uvedeným datem, mohli 
příslušnému vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu předložit žádost o nové posouzení 
omezení jejich práv v souladu s čl. 9 
odst. 3 a 4

1. Členské státy na dobu pěti let ode dne 
[datum provedení] mohou zajistit, aby 
držitelé práv na užívání rádiových 
frekvencí, jež jim byla udělena před 
uvedeným datem na dobu nejméně pěti let, 
mohli příslušnému vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu předložit žádost o 
nové posouzení omezení jejich práv 
v souladu s čl. 9 odst. 3 a 4

Or. en

Odůvodnění

Nové posouzení by nemělo být vyžadováno pro práva, která uplynou před koncem pětiletého 
přechodného období.

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je držitel práva uvedený 
v odstavci 1 poskytovatelem služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání a právo 
na užívání rádiových frekvencí mu bylo 
uděleno pro účely plnění zvláštního cíle 
obecného zájmu, může být žádost o nové 
posouzení podána pouze pro tu část 
rádiových frekvencí, která je pro plnění 
uvedeného cíle nezbytná. Ta část 
rádiových frekvencí, která pro plnění 
uvedeného cíle v důsledku použití čl. 9 

2. Pokud je držitel práva uvedený 
v odstavci 1 poskytovatelem služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání a právo 
na užívání rádiových frekvencí mu bylo 
uděleno pro účely plnění zvláštního cíle 
obecného zájmu, včetně provozování 
vysílání, zůstane právo na užívání části 
rádiových frekvencí, která je pro plnění 
uvedeného cíle nezbytná, nezměněno až do 
jeho uplynutí. Ta část rádiových frekvencí, 
která pro plnění uvedeného cíle nezbytná 
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odst. 3 a 4 nezbytná není, podléhá novému 
postupu pro přidělení podle čl. 7 odst. 2 
autorizační směrnice.

není, podléhá novému postupu pro 
přidělení podle čl. 9 odst. 3 a 4 této 
směrnice a podle čl. 7 odst. 2 autorizační 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Provozovatelé vysílání by měli mít možnost pokračovat v poskytování vysílacích služeb 
a dokonce je dále rozvíjet (tj. HDTV) po přechodu na digitální vysílání. Část digitální 
dividendy, která nebude využita pro účely vysílání, by měla být znovu přidělena pro jiné účely 
v souladu se novými pravidly.

Pozměňovací návrh 30

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

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, pokud tento 
převod nebo pronájem je v souladu 
vnitrostátními postupy a pokud nevede ke 
změně služby poskytované prostřednictvím 
tohoto pásma rádiové frekvence.

Or. en

Odůvodnění

Obchodovatelnost by neměla vést nevyváženosti rozmanitosti služeb nebo ke spekulaci. Také 
by neměly být přehlíženy vnitrostátní postupy, neboť správa spektra zůstává ve vnitrostátní 
kompetenci.
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Pozměňovací návrh 31

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 a uskutečněný převod
oznámen příslušnému orgánu, který je 
odpovědný za přidělení spektra, a aby byl 
zveřejněn. Pokud bylo využívání rádiového 
spektra harmonizováno uplatněním článku 
9c nebo jiných opatření Společenství, musí 
být každý takový převod s tímto 
harmonizovaným využíváním v souladu.

Or. en

Odůvodnění

Příslušným orgánům by mělo být oznamováno také uskutečnění převodu. Odkaz na 
rozhodnutí o rádiovém spektru je nahrazeno článkem 9c, který zahrnuje jednotným způsobem 
veškerá harmonizační opatření v oblasti spektra.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–a) harmonizovat pravidla týkající se 
dostupnosti a účinného užívání rádiových 
frekvencí v souladu s postupem 
stanoveným v příloze I;

Or. en
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Odůvodnění

Pro dosažení jednotnosti a soudržnosti je důležité, aby všechna harmonizační opatření 
v oblasti správy spektra byla seskupena a nikoli rozdělena do dvou různých právních rámců 
(rámcová směrnice a rozhodnutí o rádiovém spektru). 

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – písm. -a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–aa) zajistit koordinované a včasné 
poskytování informací o přidělování, 
dostupnosti a užívání rádiových frekvencí;

Or. en

Odůvodnění

Pro dosažení jednotnosti a soudržnosti je důležité, aby všechna harmonizační opatření 
v oblasti správy spektra byla seskupena a nikoli rozdělena do dvou různých právních rámců 
(rámcová směrnice a rozhodnutí o rádiovém spektru).

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) identifikovat pásma, jejichž práva na 
užívání si mohou podniky mezi sebou 
převádět nebo pronajímat; 

Or. en
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Odůvodnění

Harmonizační postupy se musí vztahovat na stávající identifikaci pásem a nikoli pouze na 
postup, který je za tímto účelem nutné dodržet. 

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jakékoli horizontální rozhodnutí o dalších výjimkách z těchto zásad technologické neutrality 
nebo neutrality vůči službám by měl podléhat legislativní změně.

Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

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. Při 
provádění ustanovení písmen –a) až c)
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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].

tohoto odstavce může být Komisi 
nápomocen RSPC.

Or. en

Odůvodnění

RSPC by měl být výborem příslušným pro poskytování rad Komisi v otázkách harmonizace 
spektra. Postup pro naléhavé případy není pro přijímání tohoto druhu opatření odůvodněný.

Pozměňovací návrh 37

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

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.

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. Prováděcí 
opatření mohou úřadu přidělit zvláštní 
povinnosti při uplatňování těchto opatření.

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření zásad stanovování sazeb by mělo být ponecháno na subsidiaritě. 
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Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. b
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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.

Or. en

Odůvodnění

Postup pro naléhavé případy není pro přijímání tohoto druhu opatření odůvodněný.

Pozměňovací návrh 39

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společné umístění a sdílení zařízení
poskytovatelů sítí elektronických 
komunikací

Společné umístění a sdílení síťových 
komponent a přiřazených zařízení
poskytovatelů sítí elektronických
komunikací

Or. en

Odůvodnění

Slovo „zařízení“ není v rámci definováno, narozdíl od výrazu „přiřazené zařízení“. Sdílený 
přiřazených zařízení je také důležitou otázkou pro usnadnění rozvoje pozemních sítí 
v oblastech s nižší hustotou obyvatelstva. Pro stimulaci rozvoje vláknových sítí je nezbytné, 
aby bylo možné uložit sdílení nenasvícených vláken a přiřazených zařízení, jako jsou stávající 
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kabelovody, nebo nové kabelovody, které budou položeny.

Pozměňovací návrh 40

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, vedení, stožárů, vysokých 
podpěrných struktur, antén, kabelovodů, 
vstupních šachet a rozvodných skříní.

Or. en

Odůvodnění

Sdílení umístění by mohlo být uloženo pro vedení vně a uvnitř budov. „Vyvýšená místa“ by 
měla být přidána na seznam přiřazených zařízení, jejichž sdílení by mohlo být uloženo 
(například Eiffelova věž nebo vodojemy).

Pozměňovací návrh 41

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, 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 42

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

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 
příslušnému regulačnímu orgánu jakékoliv 
narušení bezpečnosti nebo integrity s
významným dopadem na provoz sítí nebo 
služeb. 

Or. en

Odůvodnění

Bezpečnost sítě obvykle nepřísluší telekomunikačnímu regulačnímu orgánu.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 13 a – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

Dotyčný příslušný regulační orgán 
případně informuje příslušné regulační 
orgány ostatních členských států a Komisi. 
Je-li ve veřejném zájmu případ narušení 
zveřejnit, může příslušný regulační orgán 



PR\720897CS.doc 35/64 PE398.542v02-00
Externí překlad

CS

orgán informovat veřejnost. informovat veřejnost.

Or. en

Odůvodnění

Bezpečnost sítě obvykle nepřísluší telekomunikačnímu regulačnímu orgánu. Komise a BERT 
by měly být vyrozuměni.

Pozměňovací návrh 44

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

Or. en

Odůvodnění

Předkládání zpráv jednou za tři měsíce se jeví jako nepřiměřeně časté.

Pozměňovací návrh 45

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, 

4. Komise může podporovat šíření 
a výměnu osvědčených postupů mezi 
podniky a příslušnými vnitrostátními 
orgány a přijmout vhodná technická 
prováděcí opatření za účelem harmonizace 
opatření uvedených v odstavcích 1, 2 a 3, 
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přičemž v nejvyšší míře zohlední 
stanovisko úřadu vydané v souladu s čl. 4 
odst. 3 písm. b) nařízení […./ES].

včetně opatření vymezujících okolnosti, 
formát a postupy týkající se požadavků na 
oznámení.

Or. en

Odůvodnění

Komise může hrát pozitivní úlohu při koordinaci a podpoře sdílení osvědčených postupů, aniž 
by nutně musela ukládat závazná opatření.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. b
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Odstavec 3 se zrušuje. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti s konvergencí by bylo vhodné nerušit odstavec 3 o pákovém efektu.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 16 – písm. d – pododstavec 2
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

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.
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případy, uvedený v čl. 22 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Postup pro naléhavé případy není pro přijímání tohoto druhu opatření odůvodněný.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 – písm. b
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 16 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) do dvou let od předchozího oznámení 
návrhu opatření, jež se k danému trhu 
vztahuje;

a) do tří let od předchozího vstupu 
v platnost opatření, jež se k danému trhu 
vztahuje;

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná dvouletá lhůta pro revizi rozhodnutí je příliš krátká. Období platnosti rozhodnutí 
by mělo být tříleté a mělo by začínat dnem jeho vstupu v platnost v členském státě (a nikoli 
dnem oznámení).

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. a
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) V odst. 1 druhé větě se výraz „v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 22 odst. 2“ 
nahrazuje výrazem „přijmout vhodné 
prováděcí předpisy“.

a) V odst. 1 první větě se výraz „v čl. 22 
odst. 2“ nahrazuje výrazem „v čl. 22 
odst. 3“; v druhé větě se výraz „v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 22 odst. 2“ 
nahrazuje výrazem „přijmout vhodné 
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prováděcí předpisy“.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o tom, zda by Parlament měl mít kontrolní pravomoci, by nemělo být 
ponecháváno na Komisi. 

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. c
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 17 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Prováděcí opatření, jež mají tuto 
směrnici doplnit o jiné než podstatné 
prvky, uvedená v odstavcích 4 a 6 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.

6a. Prováděcí opatření uvedená 
v odstavcích 1, 4 a 6, 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.

Or. en

Odůvodnění

Všechna prováděcí opatření podle článku 17 by měla být přijímána v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou. Postup pro naléhavé případy není pro přijímání tohoto druhu opatření 
odůvodněný.

Pozměňovací návrh 51

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

Or. en

Odůvodnění

Doporučení by Komisi umožnila dále postupovat bez kontroly Evropského parlamentu. 
Kromě toho by pro zajištění nezbytné právní jistoty měl být použit závazný nástroj.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Odůvodnění

Aby byla zajištěna nezbytná právní jistota pro regulační harmonizační opatření, měl být 
použit pouze závazný nástroj.

Pozměňovací návrh 53

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

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.

Or. en

Odůvodnění
Postup pro naléhavé případy není pro přijímání tohoto druhu opatření odůvodněný.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 19 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 a) jednotné provádění regulačních 
přístupů, včetně regulačního ošetření 
nových služeb;

a) jednotné provádění regulačních přístupů, 
včetně regulačního ošetření nových služeb, 
a jednotné provádění definice trhů na 
nižší než vnitrostátní úrovni, která vyplývá 
z různých podmínek hospodářské soutěže;
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Or. en

Odůvodnění

Stejně jako je uvedeno výše, je záměrem soustředění regulace pouze tam, kde je potřebná.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 19 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) spotřebitelské otázky včetně
přístupnosti zdravotně postižených 
koncových uživatelů ke službám 
a zařízením elektronických komunikací;

c) spotřebitelské otázky nezahrnuté ve 
směrnici 2002/22/ES (směrnice 
o univerzální službě), zejména přístupnost
zdravotně postižených koncových 
uživatelů ke službám a zařízením 
elektronických komunikací;

Or. en

Odůvodnění

Pouze spotřebitelské otázky, na které se nevztahuje směrnice o univerzální službě, by měly být 
regulovány na základě tohoto článku.

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 19 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) regulační účetnictví. d) regulační účetnictví, včetně výpočtu 
investičního rizika.

Or. en
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Odůvodnění

Harmonizovaný výpočet investičního rizika je nezbytný pro zabránění regulačnímu narušení, 
pokud jde o stanovení podmínek pro regulovaný přístup mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 24 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Článek 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) V článku 25 se vkládá nový odstavec 
2, který zní:
„2. Komise ve spolupráci s BERT sleduje 
stupeň hospodářské soutěže na 
regulovaných trzích a hodnotí, zda jsou 
tyto trhy účinné konkurenční a zda je 
vhodné přezkoumat doporučení uvedené 
v čl. 15 odst. 1.“

Or. en

Odůvodnění

Je nutné aktualizovat seznam relevantních trhů v souladu s pravidelným hodnocením 
a přizpůsobit regulaci míře účinné hospodářské soutěže na trhu.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 24 b (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 26 – odrážka 8 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24b) V článku 26 se vkládá nová odrážka 
8a, která zní:
„– rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady č. 676/2002/ES ze dne 
7. března 2002 o předpisovém rámci pro 
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politiku rádiového spektra v Evropském 
společenství“

Or. en

Odůvodnění

Zrušení rozhodnutí o rádiovém spektru a začlenění jeho ustanovení do rámce s cílem 
upřednostnit integrovaný přístup a jednotné zacházení s harmonizačními opatřeními.

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 26 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Příloha II a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Vkládá se nová příloha II, která zní:
„Příloha IIa
Postup zajišťování harmonizovaných 
podmínek spektra
1. Pro vytvoření prováděcích opatření 
uvedených v čl. 9c písm. -a) a -aa), které 
spadají do příslušnosti CEPT, jako je 
harmonizace přidělování rádiové 
frekvence a dostupnosti informací, udělí 
Komise CEPT mandát, přičemž stanoví 
úkoly, které je potřeba provést, a příslušný 
časový plán. Komise postupuje v souladu 
s čl. 22 odst. 2.
2. Na základě splnění úkolů uvedených 
v odstavci 1 Komise rozhodne, zda by 
doporučení CEPT měla vstoupit v platnost 
ve Společenství, a případně určí lhůtu pro 
jejich provedení členskými státy. 
Rozhodnutí o vytvoření politické skupiny 
se zveřejní v Úředním věstníku Evropské 
unie. Pro účely tohoto odstavce Komise 
postupuje v souladu s čl. 22 odst. 3.
3. Pokud se Komise nebo jakýkoli členský 
stát domnívají, že plnění úkolů na základě 
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mandátu uděleného podle odstavce 2 
nepostupuje uspokojivě, vzhledem ke 
stanovenému časovému plánu, nebo 
pokud jsou doporučení CEPT 
nepřijatelná, může Komise v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 22 odst. 3 
přijmout opatření pro dosažení cílů tohoto 
mandátu, a to bez ohledu na odstavec 3.
4. Opatření uvedená v odstavcích 3 a 4 
mohou případně stanovit, že přechodná 
období a/nebo dohody o sdílení rádiového 
spektra ve členském státu musí být 
schváleny Komisí, s přihlédnutím ke 
konkrétní situaci v členském státu, a to na 
základě odůvodněné žádosti dotčeného 
členského státu a za předpokladu, že by 
tato výjimka nepřiměřeně neodkládala 
provedení nebo nevytvářela 
neodůvodněné rozdíly mezi členskými 
státy v oblasti hospodářské soutěže nebo 
regulace.“

Or. en

Odůvodnění

Zachovává se stejná metodika zajišťování harmonizovaných podmínek spektra, jako je 
metodika zavedená rozhodnutí o rádiovém spektru.

Pozměňovací návrh 60

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „přístupem“ se rozumí zpřístupnění 
zařízení a/nebo služeb jinému podniku na 
základě stanovených podmínek, výlučně 
nebo nevýlučně, za účelem poskytování 
služeb elektronických komunikací, služeb 
informační společnosti nebo služeb 
obsahu vysílání. Vztahuje se mimo jiné na: 

a) „přístupem“ se rozumí zpřístupnění 
zařízení a/nebo služeb jinému podniku na 
základě stanovených podmínek, výlučně 
nebo nevýlučně, za účelem poskytování 
služeb elektronických komunikací. 
Vztahuje se mimo jiné na: přístup 
k síťovým prvkům a přiřazeným zařízením, 
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přístup k síťovým prvkům a přiřazeným 
zařízením, což může zahrnovat připojení 
zařízení pevnými nebo jinými než pevnými 
prostředky (zejména to zahrnuje přístup 
k účastnickému vedení a k zařízením 
a službám nezbytným k poskytování služeb 
prostřednictvím účastnického vedení); 
přístup k fyzické infrastruktuře včetně 
budov, kabelovodů a stožárů; přístup 
k příslušným softwarovým systémům 
včetně systémů podpory provozu; přístup 
k převodu čísel nebo k systémům 
nabízejícím funkci na stejné úrovni; přístup 
k pevným a mobilním sítím, zejména pro 
roaming; přístup k systémům podmíněného 
přístupu pro digitální televizní služby; 
přístup ke službám virtuálních sítí;

což může zahrnovat připojení zařízení 
pevnými nebo jinými než pevnými 
prostředky (zejména to zahrnuje přístup 
k účastnickému vedení a k zařízením 
a službám nezbytným k poskytování služeb 
prostřednictvím účastnického vedení); 
přístup k fyzické infrastruktuře včetně 
budov, kabelovodů a stožárů; přístup 
k příslušným softwarovým systémům 
včetně systémů podpory provozu; přístup 
k převodu čísel nebo k systémům 
nabízejícím funkci na stejné úrovni; přístup 
k pevným a mobilním sítím, zejména pro 
roaming; přístup k systémům podmíněného 
přístupu pro digitální televizní služby; 
přístup ke službám virtuálních sítí;

Or. en

Odůvodnění

Toto vypuštění brání tomu, aby se regulace vztahovala na otázky, které by vytvářely mnohem 
větší prostor pro spory (na tyto oblasti se již vztahuje směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách a směrnice o elektronickém obchodování).

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V čl. 5 odst. 1 se pododstavec 1 
nahrazuje tímto:
„1. Při uskutečňování cílů stanovených
v článku 8 směrnice 2002/21/ES 
(rámcová směrnice) vnitrostátní 
regulační orgány podporují a v případě 
potřeby zajišťují v souladu 
s ustanoveními této směrnice 
odpovídající přístup a propojení, jakož 
i interoperabilitu služeb a plní své úkoly 



PE398.542v02-00 46/64 PR\720897CS.doc
Externí překlad

CS

způsobem, který podporuje účinnost, 
trvalou hospodářskou soutěž a rozvoj 
infrastruktury a koncovým uživatelům 
přináší co nejvyšší výhody.

Or. en

Odůvodnění

K cílům vnitrostátních regulačních orgánů by měla patřit podpora hospodářské soutěže 
založená na infrastruktuře.

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 – písm. a
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Povinnosti a podmínky uložené 
v souladu s odstavcem 1 musí být 
objektivní, průhledné, přiměřené 
a nediskriminační a uplatňují se v souladu 
s postupy podle článků 6 a 7 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice).

2. Povinnosti a podmínky uložené 
v souladu s odstavcem 1 musí být 
objektivní, průhledné, přiměřené 
a nediskriminační a uplatňují se v souladu 
s postupy podle článků 6, 7 a 7a směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice).“

Or. en

Odůvodnění

Vložení alternativního postupu k zákazu nápravných opatření.

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 – písm. a a (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) V článku 5 se vkládá nový odstavec 
2a, který zní:
„2a. Při posuzování přiměřenosti 
ukládaných opatření vezmou vnitrostátní 
regulační orgány v úvahu různé 
podmínky týkající se hospodářské soutěže 
a spotřebitelů v různých zeměpisných 
oblastech členských států.“

Or. en

Odůvodnění

Rozdělení do zeměpisných oblastí lze využít nejen ke zmírnění nebo zrušení regulace, ale také 
k posouzení vyváženosti nápravných opatření, ke kterým přistoupily vnitrostátní regulační 
orgány. Při posuzování vymezitelnosti trhů na nižší než vnitrostátní úrovni je proto potřeba 
zohlednit různé podmínky pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 4
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1

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.

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.

Or. en
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Odůvodnění

Postup pro naléhavé případy není pro přijímání tohoto druhu opatření odůvodněný.

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 6 – písm. a a (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2. Pokud je operátor na základě 
analýzy trhu provedené v souladu 
s článkem 16 směrnice 2002/21/ES 
(rámcová směrnice) označen jako 
operátor s významnou tržní silou na 
určitém trhu, uloží mu vnitrostátní 
regulační orgány podle potřeby 
povinnosti uvedené v článcích 9 až 13 
této směrnice, v souladu s postupem 
uvedeným v článku -7a směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice).“

Or. en

Odůvodnění

Vložení alternativního postupu k zákazu nápravných opatření.

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 7
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může přijmout nezbytné změny 
přílohy II, aby ji přizpůsobila rozvoji 
technologií a trhu. Tato opatření, jež mají 

5. Komise může přijmout nezbytné změny 
přílohy II, aby ji přizpůsobila rozvoji 
technologií a trhu. Tato opatření, jež mají 
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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 
provádění ustanovení tohoto odstavce 
může být Komisi nápomocen úřad.

tuto směrnici doplnit o jiné než podstatné 
prvky, se přijmou v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou, uvedeným v čl. 14 
odst. 3. Při provádění ustanovení tohoto 
odstavce může být Komisi nápomocen 
BERT.

Or. en

Odůvodnění

Postup pro naléhavé případy není pro přijímání tohoto druhu opatření odůvodněný.

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. b a (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 12 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) V odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje 
tímto:
„a) technickou a ekonomickou 
životaschopnost využití nebo instalace 
konkurenčních zařízení s ohledem na 
tempo vývoje trhu a přínos pro 
spotřebitele s přihlédnutím k povaze 
a druhu dotyčného propojení a přístupu, 
včetně životaschopnosti jiných možností 
vertikálního přístupu;“

Or. en

Odůvodnění
Hospodářskou soutěž v oblasti infrastruktury, která je prvořadým cílem této regulace, je 
nutné posoudit také z hlediska přínosu pro spotřebitele. Hospodářská soutěž by měla být 
v hodnotovém řetězci co nejvíce podporována.
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Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. b b (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) V odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje 
tímto:
„c) počáteční investice majitele zařízení, 
s přihlédnutím k technické a hospodářské 
životaschopnosti sdílení těchto investic 
s jinými operátory, kteří žádají o přístup, 
a rizikům této investice, včetně 
přiměřeného sdílení mezi operátory, kteří 
mají prospěch z přístupu k těmto novým 
zařízením;“

Or. en

Odůvodnění

Výslovná zmínka o nutnosti posoudit možnost sdílení investic mezi operátory pro rozvoj 
nových infrastruktur, a pokud to není možné, sdílet investiční rizika subjektů užívajících 
infrastrukturu.

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 8 – písm. b c (nové)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) V odstavci 2 se písmeno d) nahrazuje 
tímto:
„d) potřebu dlouhodobé ochrany 
hospodářské soutěže, zejména v oblasti 
infrastruktury;“

Or. en
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Odůvodnění

Hospodářská soutěž v oblasti infrastruktury je účinným prostředkem dlouhodobé ochrany 
hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 70

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Článek 13 odst. 1 se nahrazuje tímto:
„1. V případech, kdy z analýzy trhu 
vyplývá, že v důsledku nedostatku 
účinné hospodářské soutěže by mohl 
dotyčný operátor udržovat ceny na 
neúměrně vysoké úrovni nebo stlačovat 
ceny v neprospěch koncových uživatelů, 
může vnitrostátní regulační orgán 
v souladu s článkem 8 uložit povinnosti 
týkající se úhrady nákladů a regulace 
cen, včetně nákladové orientace cena–
povinnosti týkající se systémů 
nákladového účetnictví, za poskytování 
určitých druhů propojení a/nebo 
přístupu. Vnitrostátní regulační orgány 
přihlédnou k investicím provedeným 
operátorem, a umožní mu přiměřenou 
návratnost odpovídajícího použitého 
kapitálu s přihlédnutím k rizikům s tím 
spojeným a jejich přiměřenému sdílení 
mezi všemi stranami, které mají prospěch 
z přístupu nebo propojení.“

Or. en

Odůvodnění

Výslovná zmínka o nutnosti posoudit možnost sdílení investic mezi operátory pro rozvoj 
nových infrastruktur, a pokud to není možné, sdílet investiční rizika subjektů užívajících 
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infrastrukturu.

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 10 – písm. b
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 
rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na 
ustanovení článku 8 uvedeného 
rozhodnutí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Postup pro naléhavé případy není pro přijímání opatření navrhovaných v přístupové směrnici 
odůvodněný.

Pozměňovací návrh 72

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nepodmiňují užívání 
rádiových frekvencí udělením 
individuálních práv na užívání, ale 
zahrnou podmínky pro užívání těchto
rádiových frekvencí do obecného 
oprávnění, pokud není udělení 
individuálních práv odůvodněno snahou:

1. Členské státy usnadňují užívání 
rádiových frekvencí na základě obecného 
oprávnění. Členské státy mohou udělit 
individuální práva s cílem:

Or. en
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Odůvodnění

Ačkoli obecné oprávnění může být životaschopným řešením v dlouhodobém horizontu, pokud 
se technologie rozvíjí, mělo by být obvyklým postupem pro přidělování spektra udělování 
individuálních licencí.

Pozměňovací návrh 73

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) plnit jiné cíle obecného zájmu. b) plnit jiné cíle obecného zájmu stanovené 
ve vnitrostátních právních předpisech, 
které jsou v souladu s právem 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné vyjasnit, jak jsou tyto cíle obecného zájmu stanovovány.

Pozměňovací návrh 74

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„aa) zajistit účinné užívání spektra; nebo“

Or. en

Odůvodnění

Optimalizace užívání tohoto vzácného zdroje by mělo být také obecnou zásadou pro 
přidělování spektra. 
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Pozměňovací návrh 75

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) dodržet omezení v souladu s článkem 
6a.

Or. en

Odůvodnění

Přidělení rádiového spektra by mělo být v souladu s omezeními uloženými harmonizačními 
opatřeními přijatými podle článku 6a.

Pozměňovací návrh 76

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

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

může být výjimečně neotevřené 
v případech, kdy udělení individuálních 
práv na užívání rádiových frekvencí 
poskytovatelům služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání může 
být shledáno nezbytným pro splnění 
konkrétní podmínky předem stanovené 
členským státem, která je nezbytná pro 
dosažení cíle obecného zájmu v souladu 
s právními předpisy Společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 77

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. Členské státy zajistí, aby byly rádiové 
frekvence využívány účinně a efektivně 
v souladu s článek 8 a 9 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 přijmout 
vhodná opatření, např. omezení a zrušení 
práva na užívání rádiových frekvencí nebo 
jeho nucený prodej.

Or. en

Odůvodnění

Ne všechny vnitrostátní regulační orgány mají pravomoci v oblasti spektra. Článek 8 by měl 
být zmíněn, neboť stanoví politické cílem rámce.
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Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a (nový) – 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;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Udělování obecných oprávnění je dlouhodobým cílem. V této fázi by neměla být zvažována 
žádná harmonizační opatření. 

Pozměňovací návrh 79

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) ke změně nebo zrušení oprávnění nebo 
práv na užívání a postupů vztahujících se 
k písmenu d);

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Udělování obecných oprávnění je dlouhodobým cílem. V této fázi by neměla být zvažována 
žádná harmonizační opatření.
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Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a (nový) – 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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Postupy výběru v celé EU by, pokud jde o udělování práv, měly být předmětem zvláštních 
legislativních návrhů, a nikoli postupu projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a (nový) – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření uvedená v písmenech a) až d) a 
f), 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.

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.

Or. en
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Odůvodnění

Všechna prováděcí opatření podle článku 6a by měla být přijímána v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou. Postup pro naléhavé případy není pro přijímání tohoto druhu opatření 
odůvodněný. 

Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Článek 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6b vypouští se
Společné výběrové řízení pro vydávání 
práv
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 [...]. 
V těchto případech musí být v opatření 
uvedena lhůta, ve které úřad výběr 
provede, postup, pravidla a podmínky 
tohoto výběru a informace o poplatcích, 
které budou držiteli práv na užívání 
rádiových frekvencí a/nebo čísel uloženy, 
aby bylo zajištěno optimální využití 
spektra nebo zdrojů číslování. Výběrové 
řízení musí být otevřené, průhledné, 
nediskriminační a objektivní.
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 
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s postupem uvedeným v čl. 14a odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Postupy výběru v celé EU by, pokud jde o udělování práv, měly být předmětem zvláštních 
legislativních návrhů, a nikoli postupu projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 83

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 7
Směrnice 2002/20/ES
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) Článek 8 se zrušuje. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Funkce a znění tohoto článku nejsou uspokojivé.

Pozměňovací návrh 84

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 8 – písm. d
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Bez ohledu na odstavce 2, 3 a 5, pokud 
má příslušný orgán důkaz o porušení 
podmínek obecného oprávnění, podmínek 
práv na užívání nebo zvláštních povinností 
uvedených v čl. 6 odst. 2, které představuje 
bezprostřední a vážné ohrožení veřejného 
pořádku, veřejné bezpečnosti nebo ochrany 
zdraví nebo způsobí vážné hospodářské 

6. Bez ohledu na odstavce 2, 3 a 5, pokud 
má příslušný orgán důkaz o porušení 
podmínek obecného oprávnění, podmínek 
práv na užívání nebo zvláštních povinností 
uvedených v čl. 6 odst. 2, které představuje 
bezprostřední a vážné ohrožení veřejného 
pořádku, veřejné bezpečnosti nebo ochrany 
zdraví nebo způsobí vážné hospodářské 
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nebo provozní problémy ostatním 
poskytovatelům nebo uživatelům sítí nebo 
služeb elektronických komunikací, může 
přijmout naléhavá předběžná opatření 
k nápravě situace do přijetí konečného 
rozhodnutí. Dotyčnému podniku musí být 
poté poskytnuta přiměřená možnost 
vyjádřit své názory a navrhnout nápravu. 
Příslušný orgán může předběžná opatření, 
jež budou platná po dobu nejdéle tří 
měsíců, případně potvrdit.“

nebo provozní problémy ostatním 
poskytovatelům nebo uživatelům sítí nebo 
služeb elektronických komunikací nebo 
jiným uživatelům rádiového spektra, může 
přijmout naléhavá předběžná opatření 
k nápravě situace do přijetí konečného 
rozhodnutí. Dotyčnému podniku musí být 
poté poskytnuta přiměřená možnost 
vyjádřit své názory a navrhnout nápravu. 
Příslušný orgán může předběžná opatření, 
jež budou platná po dobu nejdéle tří 
měsíců, případně potvrdit.“

Or. en

Odůvodnění

Prozatímní opatření v případě takových problémů musí chránit všechny uživatele spektra.

Pozměňovací návrh 85

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 11
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 14 a (nový) – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 
rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na 
ustanovení článku 8 uvedeného 
rozhodnutí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Druh opatření přijatých podle autorizační směrnice neodůvodňuje uplatnění naléhavosti.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. REFORMA SPEKTRA
Spektrum je stejně jako ostatní přírodní zdroje (slunce, voda, vzduch) veřejným statkem; tržní 
mechanismy, přestože představují účinné nástroje pro získání optimální hospodářské hodnoty 
(soukromé a veřejné), nemohou samy sloužit obecnému zájmu a poskytovat veřejné statky 
nezbytné pro dosažení informační společnosti pro všechny. Proto je nutné uplatňovat 
kombinovaný politický a tržní přístup. 

1.1 Vhodné cíle flexibility (technologická neutralita a neutralita vůči službám, 
obchodování atd.) a harmonizace
Chceme-li dosáhnout účinného využívání tohoto vzácného zdroje, je nutná lepší koordinace 
a větší flexibilita. Měla by však být vytvořena rovnováha mezi flexibilitou a stupněm 
harmonizace, která je rovněž potřebná pro zvýšení přidané hodnoty spektra na vnitřním trhu 
(tj. stanovena specifická pásma spektra pro specifické služby a technologie, jako je GSM, 
UMTS, MCA a MSS).

Rozvoj úplné „harmonizační agendy“ (přístup plného řízení a kontroly) není slučitelný s 
„idealistickým“ režimem neutrality (přístup úplného trhu). Z toho důvodu je vhodnější 
smíšený režim správy spektra, založený na vyvážené kombinaci možností (rozsah 
harmonizace oproti neutralitě služby, normalizace oproti technologické neutralitě, způsoby 
přidělování spektra). 

Realistickou a vhodnou se jeví spíše postupná reforma spektra než reforma revoluční:

 nezasahování a soulad s radiotelekomunikačním řádem ITU by měly být 
základními podmínkami zaváděných reforem;

 rozsah a povaha technologické neutrality a neutrality vůči službám by měly být 
v souladu s definicemi ITU;

 na technologickou neutralitu by měla být uplatňována jasná pravidla 
o povinnostech interoperability a pravidla, na základě kterých by mohly být 
ukládány normy pro podmínky;

 neutralita služeb by měla být chápána tak, že se vztahuje pouze na služby 
elektronických komunikací v rámci jejich příslušných tabulek pro vnitrostátní 
přidělování frekvence a v rámci telekomunikačního řádu ITU; 

 obchodování se spektrem by mělo být dobrovolné a slučitelné s primárním 
užíváním příslušného pásma;

 obecná oprávnění by měla být i nadále zvladatelnou zásadou, která by mohla být 
rozvíjena, bude-li to požadováno, i když je pravda, že většinu oprávnění tvoří 
individuální práva na užívání; 

 členské státy by měly zaručovat účinnost spektra a ukládat omezování, odnímání 
nebo prodej rádiových frekvencí v případě jejich neúčinného užívání;
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 větší část spektra by měla být harmonizována pro bezlicenční spektrum na 
základě nezasahování.

1.2 Posílená koordinační úloha Komise 
Spektrum nezná hranice. Účinné využívání spektra v členských státech vyžaduje větší 
koordinaci EU, zejména pokud jde o rozvoj celoevropských služeb a vyjednávání 
mezinárodních dohod.

Ačkoli správa spektra zůstává ve vnitrostátní pravomoci, pouze přístup na úrovni EU zajišťuje 
možnost účinné ochrany zájmů EU na světové úrovni. Společenství by stejně jako v případě 
obchodní politiky měla být svěřena pravomoc k vedení mezinárodních jednání založená na 
jasných mandátech udělených spoluzákonodárci EU.

1.3 Digitální dividenda
Vydávání digitální dividendy vyžaduje okamžitou politickou reakci; nemůžeme čekat, až 
vstoupí v platnost reformní směrnice. Hlavním kritériem pro přidělování spektra uvolněného 
přechodem na digitální vysílání by měla být sociální, kulturní a hospodářská hodnota (lepší 
veřejná služba, bezdrátové široké pásmo pro oblasti s malou dostupností těchto služeb, růst 
a pracovní příležitosti atd.), a nikoli pouze zvyšování veřejných příjmů. Koordinovaný přístup 
EU je nezbytný, aby:

 se zajistilo, že členské státy provedou analýzu nákladů a přínosů s cílem určit 
vhodné přidělení spektra;

 byla vytvořena společná metodika pro analýzu nákladů a přínosů;

 byla určena pásma, která by mohla být harmonizována pro dobře definované 
celoevropské nebo interoperabilní služby na úrovni EU nebo na pro podporu 
účinného využívání a sociálního přínosu;

 byly případně navrženy závazné právní předpisy pro harmonizaci těchto 
služeb.

2. ZLEPŠENÍ ÚČINNÉHO A JEDNOTNÉHO UPLATŇOVÁNÍ
Jednotné uplatňování telekomunikačního rámce je rozhodující pro dosažení dobře fungujícího 
vnitřního trhu elektronických komunikací a konkurenceschopného hospodářství informační 
společnosti ve prospěch spotřebitelů a podniků.

Stávající rovnováha pravomocí mezi Komisí („strážkyní“ definice trhů a stanovování 
významné tržní síly) a vnitrostátními regulačními orgány (odpovědnými za provádění na 
místní úrovni) funguje poměrně dobře. Existuje však prostor pro zlepšení jednotnosti, jak 
pokud jde o vnitrostátní rozhodnutí s dopadem na vnitřní trh, tak pokud jde uplatňování 
nápravných opatření.

2.1 Vnitrostátní regulační orgány
Jednotné uplatňování vyžaduje v první řadě nezávislé a náležitě finančně zajištěné vnitrostátní 
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regulační orgány. Zpravodajka vítá ustanovení o nezávislosti navržená Komisí a zdůrazňuje, 
že tato ustanovení by neměla být předmětem kompromisů vyjednávání mezi institucemi.

Účinný předpisový rámec také vyžaduje existenci specializovaného odvolacích orgánů 
a účinných odvolacích mechanismů (tj. rozumných lhůt pro přijímání rozhodnutí) s cílem 
zabránit zneužití odvolacích postupů. Odvolací orgány by také měly být oprávněny 
konzultovat BERT, pokud má projednávaná věc dopad na vnitřní trh.

2.2 Jednotné uplatňování prostřednictvím účinné společné regulace
Nejvhodnějším způsobem, jak zajistit jednotnost a účinnost v systému, ve kterém jsou 
pravomoci přidělovány, je společná regulace. Pouze tímto přístupem, založeným na 
spolupráci mezi Komisí a vnitrostátními regulačními orgány, lze dosáhnout výsledků bez 
narušení křehké institucionální rovnováhy pravomocí nebo ohrožení prvků subsidiarity 
nařízení. Komise by měla hrát spíše úlohu rozhodce a usnadňujícího činitele než soudce či 
subjektu ukládajícího sankce.
Tato nová úloha společné regulace by neměla ohrožovat, ale doplňovat právo Komise na 
iniciativu k vedení agendy společné regulace a navrhování závazných právních předpisů 
spoluzákonodárcům za účelem řešení problémů jednotnosti.

2.2.1 Nápravná opatření
Měl by být zaveden spíše postup pro řešení sporů než mechanismus zákazu, aby byly do 
hledání konstruktivních řešení týkajících se ukládání nápravných opatření aktivně zapojeny 
všechny dotčené strany: Komise, jednotlivé vnitrostátní regulační orgány, BERT a další 
zúčastněné subjekty.
Zpravodajka překládá v pozměňovacím návrhu 17 alternativní postup jednotného uplatňování 
nápravných opatření. Postup je založen na zásadě, že Komise může přijmout odůvodněné 
rozhodnutí požadující, aby dotčený vnitrostátní regulační orgán změnil návrh opatření, pouze 
pokud se Komise a BERT (na základě prosté většiny) shodnou, že navrhované nápravné 
opatření není vhodné. Funkční oddělení podléhá vzhledem ke své rozsáhlé povaze zvláštnímu 
zacházení, které spočívá v tom, že se Komise a BERT musí shodnout, že se jedná o jediné 
účinné nápravné opatření, aby ho mohl dotčený vnitrostátní regulační orgán uložit.

3. PŘECHOD K ÚPLNÉ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽI
I přes uznání přechodné povahy předběžné regulace by měl být uplatněn postupný přístup 
rušení regulace, a to pouze pokud se trhy stanou účinně konkurenční. V tomto ohledu by 
vhodným krokem mohlo být zavedení ustanovení o kvalifikované revizi (které požaduje, aby 
Komise průběžně sledovala stupeň hospodářské soutěže na regulovaných trzích a aby 
prováděla pravidelné kontroly). 
Mimo to by měla být věnována pozornost hodnocení dopadů nových přístupových technologií 
(vláknové sítě), které by mohly vyžadovat přizpůsobené metodické a regulační nástroje, aby 
se zajistilo zachování hospodářské soutěže na těchto nových trzích a aby byly zároveň 
poskytnuty vhodné pobídky pro zavádění těchto nových sítí. Komise je proto naléhavě 
žádána, aby náležitě zohlednila politickou diskusi o regulaci těchto nových přístupových sítí 
a aby jakákoli doporučení v této oblasti přijímala v plném souladu s touto diskusí. 
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3.1 Trhy na nižší než vnitrostátní úrovni 
Pro deregulaci tam, kde již regulace není potřeba, je nezbytné, pokud jde o analýzy trhu, 
zvolit přístup s vyšším rozlišením, které zahrne trhy na nižší než vnitrostátní úrovni. 
Regulační povinnosti by mohly být zrušeny v zeměpisných oblastech, kde se již má za to, že 
se hospodářská soutěž úspěšně začala rozvíjet, a naopak, tyto povinnosti by mohly být 
zavedeny nebo posíleny v nesoutěžních oblastech trhů, které jsou na celostátní úrovni 
považované za soutěžní. To by mohlo snížit riziko křížového dotování dominantních 
operátorů mezi soutěžními a nesoutěžními oblastmi. Vnitrostátní regulační orgány by se 
v analýze trhu měly touto možností zabývat.

4. SÍTĚ PŘÍŠTÍ GENERACE
Zacházení s přístupem příští generace a spektrum jsou v současnosti dvě nejdůležitější 
politické otázky odvětví telekomunikací. Jejich zohlednění ve směrnicích poskytuje 
komplexní pohled na odvětví s cílem napomáhat soudržnému investování.

Vláknové sítě nabízejí mnohem vyšší kapacity než jiné telekomunikační přenosové 
technologie. Tato nová technologická realita vyžaduje přezkum a přizpůsobení stávající 
regulace elektronických komunikací s trojím cílem: podporovat investice (zavedených i nově 
vstupujících subjektů), zajistit hospodářskou soutěž a výběr pro spotřebitele a podporovat 
rychlé a co nejrozsáhlejší zavádění na celém území (a nikoli pouze v hustě obydlených 
oblastech). 

Ačkoli se uznává, že úplná hospodářská soutěž v oblasti infrastruktury (paralelní 
vysokokapacitní vláknové přístupové sítě) je žádoucí a měla by být tudíž prvořadým cílem, 
nebylo by toto zavádění pravděpodobně proveditelné nebo hospodárné ve všech zemích nebo 
zeměpisných oblastech v rámci různých zemí, jak již ukazuje stávající stupeň zavádění 
konkurenčních sítí. Pokud toto nebude proveditelné, bylo by třeba zvolit metodu otevřené sítě, 
která zvýhodňuje sdílení investic a v případě potřeby ukládá nediskriminační přístup. Není-li 
sdílení možné, měla by regulace zajistit, aby investiční rizika nesli přiměřeně všichni 
operátoři, kteří mají k síti přístup.

Regulační orgány by měly mít k dispozici účinné nástroje pro zajištění hospodářské soutěže, 
investic a přínosu pro spotřebitele. To by v závislosti na stupni hospodářské soutěže v oblasti 
mohlo zahrnovat povinné sdílení vedení uvnitř budov a povinný přístup k pasivní 
infrastruktuře (jako je přístup ke kabelovodům, tyče, práva cesty a vnitřní vedení) a zařízením 
pro přenos signálu a podporu sdílení investic a využívání agregace poptávky nebo rozšiřování 
požadavků na oddělení na tyto nové sítě.
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