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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 Rady 
č. 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení 
veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních 
systémů ve Společenství 
(KOM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0762),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6–0452/2008),

– s ohledem článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (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 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (dále jen rozhodnutí o 
rádiovém spektru) umožňuje Komisi 
přijmout technická prováděcí opatření pro 
zajištění harmonizovaných podmínek 
dostupnosti a účinného využívání pásma 
rádiového spektra.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Vypouští se odkaz na rozhodnutí 676/2002/ES o rádiovém spektru, neboť jeho uplatnění by 
znamenalo, že poslední úpravy stávajícího nařízení by byly provedeny, aniž by Evropský 
parlament měl možnost provádět účinný dohled.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Na základě požadavku Komise 
Evropská konference správ pošt 
a telekomunikací (dále jen CEPT) sestavila 
technické zprávy, které prokazují, že 
UMTS by mohla v pásmu 900 MHz 
fungovat společně s GSM, včetně tzv. 
rozšiřujícího pásma (880–890 MHz a 925–
935 MHz). Pásma 880–915 Mhz a 925–
960 MHz by proto měla být zpřístupněna 
UMTS – systému, který může fungovat 
společně s GSM – stejně jako dalším 
systémům, jakmile bude možné prokázat, 
že jsou schopny fungovat společně s GSM 
v souladu s postupem stanoveným v 
rozhodnutí o rádiovém spektru pro přijetí 
harmonizovaných podmínek pro 
dostupnost a účinné využívání pásma 
rádiového spektra.

(8) Na základě požadavku Komise 
Evropská konference správ pošt 
a telekomunikací (dále jen CEPT) sestavila 
technické zprávy, které prokazují, že 
UMTS by mohla v pásmu 900 MHz 
fungovat společně s GSM, včetně tzv. 
rozšiřujícího pásma (880–890 MHz a 925–
935 MHz). Pásma 880–915 Mhz a 925–
960 MHz by proto měla být zpřístupněna 
UMTS – systému, který může fungovat 
společně s GSM.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění odkazu na rozhodnutí o spektru s cílem zajistit soulad s předchozím pozměňovacím 
návrhem.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Měla by se zvýšit flexibilita při řízení 
spektra a zajistit lepší přístup ke spektru, 
aby se tak přispělo k plnění cílů vnitřního 
trhu v oblasti elektronických komunikací. 
Pásmo 900 MHz by proto mělo být 
zpřístupněno dalším systémům, aby se 
mohly poskytovat další celoevropské 
služby, jakmile bude možné prokázat, že 
jsou schopny fungovat společně s GSM.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí zpřístupnit pásmo 900 MHz jiným technologiím a službám, které jsou slučitelné 
s jeho současným využitím, napomáhá účinnější a flexibilnější správě těchto frekvencí, což 
umožní nabídnout občanům širší škálu kvalitnějších služeb.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Přidělování spektra specifickým 
technologiím nebo službám představuje 
výjimku ze zásad technologické neutrality 
a neutrality vůči službám a omezuje volný 
výběr poskytovaných služeb nebo 
používaných technologií. Jakýkoli návrh 
na harmonizaci přidělování pásma 
rádiového spektra v pásmu 900 MHz 
pozemním systémům jiným než GSM a 
UMTS by měl být transparentní a měl by 
podléhat dohledu Evropského 
parlamentu. 

Or. en
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Odůvodnění

Regulační rámec elektronických komunikací zavádí zásady technologické neutrality 
a neutrality vůči službám. Jakékoli odchýlení od těchto zásad, jako v případě harmonizace 
některých pásem pro specifické služby a technologie, se musí provádět zcela transparentním 
způsobem a musí podléhat legislativnímu dohledu.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9c) Opatření potřebná pro provádění této 
směrnice by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se, aby se pro přijetí opatření pro harmonizaci, která umožní využití pásma 900 
MHz pro nové služby a technologie, použil postup projednávání ve výborech v souladu 
s rozhodnutím 1999/468/ES.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9d) Komise by zejména měla být 
pověřena pravomocí přijímat prováděcí 
opatření v souvislosti s harmonizací 
pásem přidělovaných jiným pozemním 
systémům. Jelikož mají tato opatření 
obecnou působnost a mají doplnit tuto 
směrnici o jiné než podstatné prvky, měla 
by být přijímána regulativním postupem s 
kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 
Rady 1999/468/ES,
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Or. en

Odůvodnění

Postupem projednávání ve výborech, který se použije při rozhodování o harmonizaci, musí 
být regulativní postup s kontrolou, neboť se jedná o obecná opatření, kterými se doplňují ve 
směrnici nové prvky, a protože se jedná o jediný postup, který zaručuje účinnou kontrolu 
Parlamentu nad rozhodnutími, jež přijímá Komise v oblasti, kde má široké pole působnosti.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice č. 87/372/EHC
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zpřístupní pásma 
rádiového spektra 880–915 MHz a 925–
960 MHz systémům GSM a systémům 
UMTS stejně jako i jiným pozemním 
systémům schopným poskytovat 
celoevropské služby elektronických 
komunikací, které mohou fungovat 
společně se systémy GSM, v souladu 
s technickými prováděcími opatřeními 
přijatými podle rozhodnutí 676/2002/ES.

1. Členské státy zpřístupní pásma 
rádiového spektra 880–915 MHz a 925–
960 MHz systémům GSM a systémům 
UMTS.

Or. en

Odůvodnění

Rozlišuje se specifický cíl této směrnice (zpřístupnit pásmo 900 MHz technologiím UMTS) 
a dodatečný cíl uvedený v odstavci 1a zajistit flexibilitu tohoto právního nástroje s cílem 
umožnit v budoucnu jeho nová využití.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice č. 87/372/EHC
Čl. 1 – odst.1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy mohou zpřístupnit 
rádiové spektrum v pásmech 880–915 
MHz a 925–960 MHz také jiným 
pozemním systémům schopným 
poskytovat služby elektronických 
komunikací, které mohou fungovat 
společně se systémy GSM.

Or. en

Odůvodnění

Rozlišuje se specifický cíl této směrnice (zpřístupnit pásmo 900 MHz technologiím UMTS) 
a dodatečný cíl uvedený v odstavci 1a zajistit flexibilitu tohoto právního nástroje s cílem 
umožnit v budoucnu jeho nová využití.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice č. 87/372/EHC
Čl. 1 – odst.1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise pro účely harmonizace 
přidělování pásma jiným pozemním 
systémům podle odstavce 1 vydá pověření 
pro CEPT, ve kterých vymezí úkoly, jež
mají být splněny, a jejich časový plán. 
Komise rozhoduje postupem podle čl. 3a 
odst. 2.
Na základě splněných úkolů podle 
prvního pododstavce Komise může 
přijmout prováděcí opatření pro 
harmonizaci v souladu s postupem 
stanoveným v čl. 3a odst. 3.

Or. en
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Odůvodnění

Pro rozhodování o budoucí harmonizaci pásma 900 MHz se stanoví běžný postup, který se 
používá pro technickou harmonizaci u ostatních pásem spektra, tj. v první fázi probíhá 
konzultace Komise s členskými státy o návrhu mandátu, který je nezbytné udělit Evropské 
konferenci správ pošt a telekomunikací (CEPT), pokud jde o zhodnocení technických otázek 
(interference, výkon vysílání, ochranné pásmo atd.), aby se zajistila slučitelnost systémů, 
a v druhé fázi Komise přijme rozhodnutí pod dohledem Evropského parlamentu a Rady.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice č. 87/372/EHS
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Vkládá se nový článek, který zní:
Článek 3a

Postup výboru
1. Komisi je nápomocen výbor pro radiové 
spektrum uvedený v čl. 3 odst. 1 
rozhodnutí 676/2002/EHS.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 
1999/468/ES s ohledem na článek 8 
zmíněného rozhodnutí.
3. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 
rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na 
článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na články rozhodnutí o postupu projednávání ve výborech, které odpovídají postupu 
konzultace a regulativnímu postupu s kontrolou. S cílem usnadnit uplatňování těchto postupů 
se navrhuje nezakládat nový výbor, nýbrž přidělit tuto funkci výboru, který byl zřízen 
rozhodnutím o radiovém pásmu.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Účinná politika Evropské unie v oblasti rádiového spektra vyžaduje flexibilní a koordinované 
řízení ze strany členských států a harmonizaci frekvencí na úrovni Evropských společenství, 
je-li to odůvodněno úsporami velkého rozsahu a interoperabilitou zařízení a služeb. Pouze za 
těchto podmínek budeme schopni plně využít společenských a hospodářských výhod, které 
nám tento nedostatkový veřejný zdroj nabízí, pokud jde o nižší provozní náklady a větší 
obchodní příležitosti pro poskytovatele služeb elektronických komunikací, početnější 
a kvalitnější služby komunikací pro spotřebitele a lepší nabídku veřejných služeb pro občany.
Vzhledem k této skutečnosti stávající legislativní návrh usiluje o širší využití pásma 900 MHz 
tím, že umožní jeho využití nejen pro účely mobilních komunikačních technologií GSM, ale 
také pro účely technologií UMTS s vyšším výkonem. Technické studie, které provedla 
Evropská konference správ pošt a telekomunikací, potvrdily, že je možné používat oba typy 
technologií v daném pásmu, aniž by docházelo k problémům s interferencí.
Kromě toho se poskytovatelé mobilních komunikačních služeb shodují v přesvědčení, že je 
naléhavě nezbytné umožnit využití pásma, neboť by se tak mohly snížit náklady na rozvoj 
infrastruktury UMTS a nabídnout klientům pokrokovější služby za dostupnější ceny. Z tohoto 
důvodu se některé členské státy rozhodly umožnit využití tohoto pásma pro technologie 
UMTS a nyní očekávají rozhodnutí Společenství, aby mohly toto povolení začít uplatňovat 
s využitím všech právních záruk.
S ohledem na výše uvedené může zpravodajka pouze potvrdit, že je vhodné prostřednictvím 
legislativní úpravy předložené transparentním způsobem a po konzultaci s veřejností umožnit 
toto nové využití pásma s cílem nabídnout občanům větší škálu kvalitnějších mobilních 
komunikačních služeb za nižší ceny.
Zpravodajka také vítá skutečnost, že poté, co Evropský parlament odmítl původní návrh 
Komise zrušit tuto směrnici a regulovat její předmět, tj. využití pásma 900 MHz 
prostřednictvím rozhodnutí Komise v souladu s postupem projednávání ve výborech, Komise 
změnila svůj původní záměr a nyní navrhuje legislativní postup. Takto se znovu nastolí 
institucionální rovnováha a zabraní se situaci, kdy to, o čem rozhodl spolutvůrce právních 
předpisů, bude pozměněno bez jeho spoluúčasti.
Návrh Komise také obsahuje modifikaci směrnice, která do budoucna a s ohledem na další 
technologický vývoj umožňuje zpřístupnění pásma 900 MHz novým uživatelům. Přestože tato 
flexibilita je vítána, postup, jež navrhla Komise, a to regulativní postup, který neumožňuje 
Parlamentu účinný dohled, není vhodný. Zpravodajka není schopna pochopit, proč, když se 
první modifikace využití pásma provádí legislativním postupem, by rozhodnutí o následných 
uživatelích nemělo podléhat kontrole Parlamentu.
S cílem zajistit větší flexibilitu právního nástroje, aby se mohl přizpůsobovat novému 
technologickému pokroku, aniž by při tom byl ohrožen nezbytný dohled Parlamentu, 
zpravodajka ve snaze dosáhnout kompromisu navrhuje, aby se při příjímání rozhodnutí 
o novém využití pásma používal regulativní postup s kontrolou. Cílem změn je v jednotlivých 
článcích odůvodnění a v ustanoveních zavést tento nový postup, který poskytuje lepší záruky 
parlamentního dohledu.
Obecně se dá říci, že flexibilní využití pásma je nezbytné, aby mohlo vzniknout odvětví 
mobilních komunikací, které bude lépe schopné konkurence a nabídne občanům širší škálu 
kvalitnějších služeb, zároveň se však klade důraz na zajištění parlamentního dohledu nad 
případnými budoucími rozhodnutími o dalším využití tohoto pásma, aby se zajistila 
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transparentnost a zachovala se institucionální rovnováha.
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