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DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. SOUVISLOSTI NÁVRHU

 Odůvodnění a cíle návrhu

Podle článku 8a odst. 3 rámcové směrnice 2002/21/ES ve znění směrnice 2009/140/ES může 
Komise předkládat Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrhy týkající se vytvoření 
víceletého programu politiky rádiového spektra stanovujícího politickou orientaci a cíle pro 
strategické plánování a harmonizaci využívání rádiového spektra, přičemž v nejvyšší možné 
míře zohlední stanovisko Skupiny pro politiku rádiového spektra (RSPG). 

Program politiky rádiového spektra vychází z článku 114 Smlouvy o fungování Evropské 
unie vzhledem k významu dostupnosti a účinného využívání rádiového spektra pro vytvoření 
vnitřního trhu elektronických komunikací a pro další politické oblasti EU. Program politiky 
rádiového spektra do roku 2015 stanoví, jak může používání rádiového spektra přispět 
k cílům EU a optimalizovat sociální, hospodářské a environmentální přínosy. Staví na 
regulačních zásadách EU pro elektronické komunikace a na rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 676/2002/ES (rozhodnutí o rádiovém spektru), potvrzuje zásady, jež 
mají být uplatňovány na všechny druhy používání rádiového spektra, stanoví cíle pro 
iniciativy EU a uvádí seznam opatření, jež mají být učiněna.

 Obecné souvislosti

Rádiové spektrum je nezbytné pro digitální společnost, rychlé bezdrátové služby, hospodářské 
oživení, růst, vysoce kvalitní pracovní místa a dlouhodobou konkurenceschopnost EU. 
Iniciativy politiky rádiového spektra jsou také klíčové z hlediska Digitální agendy pro Evropu 
a strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Vstupy pro 
program politiky rádiového spektra pocházejí ze summitu, který pořádal Evropský parlament 
a Komise, z veřejných konzultací Komise a stanoviska Skupiny pro politiku rádiového 
spektra.

 Platné předpisy vztahující se na oblast návrhu

Co se týče elektronických komunikací, politiku rádiového spektra upravuje rámcová směrnice 
2002/21/ES a autorizační směrnice 2002/20/ES ve znění směrnice 2009/140/ES, která zavedla
významná zlepšení pro zajištění účinného využití rádiového spektra, odstranění nepružnosti 
při správě rádiového spektra a umožnění snazšího přístupu k rádiovému spektru. Rozhodnutí 
o rádiovém spektru navíc také již umožňuje harmonizovat technické podmínky využívání 
rádiového spektra, které jsou podstatné pro stávající politiky EU zahrnující využívání 
rádiového spektra.

 Soulad s ostatními politikami a cíli Unie

Využívání rádiového spektra má stále větší vliv na udržitelný růst, konkurenceschopnost a 
produktivitu na vnitřním trhu ve vztahu k důležitým odvětvovým politikám EU. Protože je 
rádiové spektrum vzácné, je třeba stanovit priority tak, aby bylo zajištěno účelné a účinné 
přidělování a využívání rádiového spektra s ohledem na politické cíle EU v oblasti 
elektronické komunikace a širokopásmového připojení pro všechny a dopravy, výzkumu, 
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pozorování Země, programu Galileo, ochrany životního prostředí a boji proti globálnímu 
oteplování.

2. KONZULTACE ZÚČASTNĚNÝCH STRAN A POSOUZENÍ DOPADŮ

 Konzultace zúčastněných stran

Metody konzultace, hlavní cílová odvětví a obecný profil respondentů

Zúčastněné strany dostaly několik příležitostí podávat připomínky:

 Summit o rádiovém spektru v březnu 2010 dospěl k jasné shodě mezi orgány EU, 
členskými státy a účastníky o potřebě větší části rádiového spektra pro aplikace 
s významným sociálním a hospodářským dopadem. Výsledky summitu jsou shrnuty 
v příloze 1 hodnocení dopadů a příslušné dokumenty jsou k dispozici na stránce 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/rspp/index_en.htm.

 Od 4. března do 9. dubna 2010 se konala veřejná konzultace a Komise vyzvala k podávání 
připomínek v rámci přípravy programu politiky rádiového spektra. Obdržela 101 reakcí, 
které jsou shrnuty v příloze 2 hodnocení dopadů a dostupné jsou na stránce 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/rspp/rspp_pc_rep/in
dex_en.htm.

 Skupina pro politiku rádiového spektra, skupina na vysoké úrovni poskytující Komisi 
poradenství v oblasti politiky rádiového spektra, přijala dne 9. června 2010 formální 
stanovisko (příloha 3 hodnocení dopadů). Viz 
http://rspg.groups.eu.int/_documents/documents/opinions/rspg10_330_rspp_opinion.pdf. 
Při zpracování konečné verze svého návrhu vzala Komise toto stanovisko v maximální 
možné míře v úvahu.

 Před zpracováním konečné verze byl návrh stanoviska Skupiny pro politiku rádiového 
spektra předložen k veřejným konzultacím – obdržené reakce jsou dostupné na stránce

http://rspg.ec.europa.eu/consultations/responses_rspp2010/index_en.htm. 

 Sběr a využití výsledků odborných konzultací

Příslušné vědecké/odborné oblasti

Kromě stanoviska Skupiny pro politiku rádiového spektra a velkého počtu obdržených reakcí
na veřejné konzultace a zmíněný summit jsou podstatné také následující studie:

– "Exploiting the digital dividend – a European approach" („Využití digitální dividendy –
evropský přístup“) (Analysys Mason, DotEcon and Hogan & Hartson) 2009.

– "Optimising the Public Sector's Use of Radio Spectrum in the EU" („Optimalizace 
využívání rádiového spektra ve veřejného sektoru EU“) (WIK-Consult) 2008.

– Radio interference in the European Community (Vysokofrekvenční rušení v Evropském 
společenství) (Eurostrategies and LS telcom), 2008.
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– “Preparing the next steps in regulation of electronic communications — a contribution to 
the review of the electronic communications regulatory framework” („Příprava dalších 
kroků v regulaci elektronických komunikací – příspěvek k přezkumu regulačního rámce 
elektronických komunikací“) (Hogan & Hartson, Analysys), 2006.

Prostředky použité na zveřejnění odborného poradenství

Výše uvedené studie jsou k dispozici na internetových stránkách Komise na adrese:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/studies/ind
ex_en.htm
a

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/studies_ext
_consult/index_en.htm#2006

 Posouzení dopadů

S ohledem na vysoce strategický charakter programu politiky rádiového spektra uvádí 
posouzení dopadů jednotlivé možnosti a posuzuje, zda by zásah EU byl přínosný v porovnání 
s opatřeními učiněnými na vnitrostátní nebo regionální úrovni. Stanoví strategický směr 
potřebný pro politiku rádiového spektra na úrovni EU. Vzhledem k dopadům, jaké má rádiové 
spektrum na celou řadu odvětví s různou mírou pravomocí EU, zdůrazňuje nutnost globálního 
přístupu k politice rádiového spektra v rámci EU. Stanovisko výboru pro posouzení dopadů 
k tomuto posouzení dopadů bylo vydáno 2. července 2010.

3. PRÁVNÍ STRÁNKA NÁVRHU

 Shrnutí navrhovaných opatření

Navrhovaný program stanoví politickou orientaci a cíle pro strategické plánování a 
harmonizaci využívání rádiového spektra, aby došlo k vytvoření vnitřního trhu. Podporuje 
strategii Evropa 2020 a Digitální agendu pro Evropu, jakož i další politiky EU zabývající se 
rádiovým spektrem. Zajistí uplatňování zásad a definuje politickou orientaci pro všechny 
oblasti politiky rádiového spektra s unijním významem pro EU. Stanoví konkrétní prioritní 
iniciativy pro lepší koordinaci, flexibilitu a dostupnost rádiového spektra pro bezdrátové 
širokopásmové komunikace a další specifické politiky EU; vyžaduje inventarizaci stávajícího 
i nového využití rádiového spektra; zjišťuje možnosti lepší ochrany zájmů EU při 
mezinárodních jednáních a pomoci členským státům při dvoustranných jednáních; vyzývá 
ke zlepšování spolupráce mezi technickými orgány a požaduje, aby Komise předložila do 
roku 2015 zprávu.

 Právní základ

Článek 114 Smlouvy o fungování EU.

 Zásada subsidiarity

Navrhované opatření zahrnuje novelizaci stávajícího regulačního rámce EU, a týká se tedy 
oblasti, v níž EU již vykonává svou pravomoc. Návrh je proto v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. 
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 Zásada proporcionality

Návrh je v souladu se zásadou proporcionality, neboť stanoví minimální úroveň harmonizace 
a ponechává vymezení prováděcích opatření na vnitrostátních regulačních orgánech nebo 
členských státech. Navrhované novelizace nepřesahují rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení lepší regulace daného odvětví. Jsou tedy v souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii.

 Volba nástrojů

Jde o legislativní opatření, neboť článek 8a odst. 3 rámcové směrnice vyzývá k předložení 
legislativního návrhu Evropskému parlamentu a Radě. V případě nezávazného opatření, jako 
je doporučení Evropského parlamentu a Rady, by koordinace v rámci EU nebyla závazná a 
ani by nebylo vyžadováno žádné opatření ze strany členských států. V minulosti byla přijata 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 128/1999/ES, č. 626/2008/ES a č. 676/2002/ES, 
která stanovila podobné povinnosti a opatření.

4. ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Návrh nemá žádné důsledky pro rozpočet Společenství.

5. DALŠÍ INFORMACE

 Zjednodušení a snížení správních nákladů

Ke snížení administrativní zátěže chce tento návrh přispět tím, že zvyšuje flexibilitu 
rádiového spektra a zjednodušuje správní postupy pro jeho využívání. Je součástí jak 
probíhajícího programu Komise zaměřeného na aktualizaci a zjednodušení acquis, tak jejího 
pracovního programu pod č.j. 2010/INFSO/002.

 Přezkum / revize / ustanovení o skončení platnosti

Rozhodnutí vytvoří program, který má být prováděn do roku 2015, a požaduje, aby Komise 
před přípravou dalšího programu provedla přezkum. 

 Informace od členských států

Od členských států se očekává, že budou Komisi informovat o plnění svých povinností.

 Evropský hospodářský prostor

Navrhovaný akt má význam pro EHP.

 Podrobné vysvětlení návrhu

Článek 1 Předmět a oblast působnosti

V tomto článku je stanoven obecný cíl programu a oblast jeho působnosti.
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Článek 2 Uplatňování obecných regulačních zásad 

Účelem tohoto článku je zajistit důsledné uplatňování obecných regulačních zásad členskými 
státy, počítaje v to: účinné využívání a řízení rádiového spektra, podpora neutrality 
technologií a služeb, uplatnění nejjednoduššího systému oprávnění a zaručení vnitřního trhu a 
hospodářské soutěže.

Článek 3 Politické cíle

Mezi politické cíle, které mají členské státy a Komise uskutečnit, patří: zajištění dostatečné 
dostupnosti rádiového spektra; dosažení co největší flexibility rádiového spektra; posílení 
účinného využívání rádiového spektra formou obecných oprávnění a flexibility rádiového 
spektra; předcházení případům narušení hospodářské soutěže; zamezení výskytu škodlivého 
rušení a poruch; harmonizace technických podmínek a zajištění ochrany zdraví.

Článek 4 Větší účinnost a flexibilita

Článek stanoví politické orientace, jež mají členské státy a Komise uvést do praxe, včetně 
lepší flexibility v přidělování oprávnění k využití rádiového spektra, aby byla překlenuta 
digitální propast; vytváření technických podmínek pro širokopásmové služby; zlepšení 
kolektivního využívání spektra; vytváření norem a zachovávání a podporování účinné 
hospodářské soutěže a vnitřního trhu.

Článek 5 Hospodářská soutěž

Účelem tohoto článku je podpořit hospodářskou soutěž. Uvádí různé opravné prostředky, 
které mohou členské státy využít v případě, že by došlo k jejímu narušení v důsledku 
flexibility, obchodování a hromadění či jiného způsobu akumulace práv na rádiové spektrum.

Článek 6 Rádiové spektrum pro bezdrátové širokopásmové komunikace 

Je třeba učinit kroky: aby bylo dosaženo konkrétních cílů v oblasti bezdrátového širokého 
pásma a aby byla zajištěna dostupnost rádiového spektra určeného pro tento účel; aby bylo 
nařízeno uvolnění pásma 800 MHz, tzv. digitální dividendy, do roku 2013; aby bylo zajištěno 
pokrytí venkovských oblastí a aby byl zajištěn přístup znevýhodněným občanům; aby byla 
některá pásma obchodovatelná a aby bylo zajištěno rádiové spektrum pro družicový signál, 
který by byl dostupný ze všech míst.

Článek 7 Potřebné rádiové spektrum pro konkrétní politiky Evropské unie

Komise a členské státy mají spolupracovat, aby zajistily potřebné rádiové spektrum pro 
vnitřní trh v souvislosti s různými politikami EU včetně politiky pro oblast vesmíru, ochrany 
životního prostředí, ochrany veřejné bezpečnosti a civilní ochrany a odstraňování následků 
přírodních katastrof, jakož i výzkumných a vědeckých činností.

Článek 8 Inventarizace – monitorování stávajícího využití rádiového spektra a nových 
potřeb

Ve spolupráci s členskými státy má Komise zorganizovat inventarizaci stávajícího využívání 
rádiového spektra a možných potřeb v budoucnosti.
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Článek 9 Mezinárodní jednání

Článek stanoví kroky vedoucí k posílení postavení EU při mezinárodních jednáních a 
k ochraně zájmů EU. EU má nabídnout členským státům s ohledem na plnění jejich závazků 
vůči EU podporu při jejich jednání s třetími zeměmi. Na Světové radiokomunikační 
konferenci v roce 2012 by měla Unie podporovat výsledky, které mimo jiné umožní plné 
využití pásma 800 MHz a 3,4–3,8 GHz pro širokopásmovou infrastrukturu v Unii, zajistí 
dostatečné množství řádně chráněného spektra pro odvětvové politiky Unie, jako je evropská 
kosmická politika a jednotné evropské nebe, a zajistí, aby změny předpisů ITU o rádiovém 
spektru podporovaly a doplňovaly příslušné zásady regulačního rámce Unie.

Článek 10 Spolupráce mezi různými orgány

Komise a členské státy mají spolupracovat, aby posílily současné institucionální uspořádání a 
podpořily koordinaci správy rádiového spektra a zlepšily spolupráci mezi normalizačními 
orgány, Evropskou konferencí správ pošt a telekomunikací (CEPT) a Společným výzkumným 
centrem s cílem lépe propojit správu a normalizaci rádiového spektra.

Článek 11 Veřejné konzultace

Komise a členské státy mají vždy, když to bude nutné, konzultovat s veřejností.

Článek 12 Předložení zprávy

Komise musí do roku 2015 předložit zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 13, 14 a 15: Provádění, informování, vstup v platnost, adresáti

Tyto články obsahují povinnosti členských států provést ustanovení rozhodnutí do roku 2015, 
pokud není v předchozích článcích stanoveno jinak, a informovat Komisi. Dále jsou zde 
obvyklá ustanovení.
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2010/0252 (COD)

Návrh

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o vytvoření prvního programu politiky rádiového spektra 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

poté, co postoupily návrh legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů2,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Ustanovení čl. 8a odst. 3 směrnice 2002/21/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 
7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických
komunikací (rámcová směrnice)3 stanoví, že Komise může předkládat Evropskému 
parlamentu a Radě legislativní návrhy na vytvoření víceletých programů politiky 
rádiového spektra, které stanoví politickou orientaci a cíle pro strategické plánování a 
harmonizaci využívání rádiového spektra v souladu se směrnicemi platnými pro sítě a 
služby elektronických komunikací. Tato politická orientace a cíle by se měly týkat 
dostupnosti a účinného využívání rádiového spektra, což je nezbytnou podmínkou 
vytvoření a fungování vnitřního trhu. Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny stávající 
právní předpisy EU, zejména směrnice 1999/5/ES a směrnice 2002/20/ES a 
2002/21/ES, jakož ani rozhodnutí č. 676/2002/ES. Nejsou jím dotčena ani opatření 
učiněná na vnitrostátní úrovni v souladu s právními předpisy EU, jež mají sledovat cíle 
v obecném zájmu, zejména opatření týkající se regulace obsahu a audiovizuální 
politiky a práva členských států organizovat a využívat své rádiové spektrum pro účely 
veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a obrany.

(2) Rádiové spektrum je hlavním zdrojem pro základní odvětví a služby včetně mobilní, 
bezdrátové širokopásmové a družicové komunikace, televizního a rozhlasového 
vysílání, dopravy, radiolokace a aplikací, jako jsou výstražná zařízení, dálková 
ovládání, přístroje pro nedoslýchavé, mikrofony a lékařské přístroje. Podporuje 

                                               
1 Úř. věst. C, , s. .
2 Úř. věst. C, , s. .
3 Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33.
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veřejné služby, jako je bezpečnost a bezpečnostní služby včetně civilní obrany, a 
vědeckou činnost, jako je meteorologie, pozorování Země, rádiová astronomie a 
výzkum vesmíru. Regulační opatření v oblasti rádiového spektra mají proto 
hospodářské, bezpečnostní, zdravotní i sociální důsledky, důsledky v oblasti veřejného 
zájmu, kultury, vědy, životního prostředí i techniky.

(3) Strategické plánování a harmonizace využívání rádiového spektra na úrovni Evropské 
unie by mělo posílit jednotný trh služeb a zařízení bezdrátových elektronických 
komunikací, jakož i další politiky Unie vyžadující využívání spektra, a vytvořit tak 
nové příležitosti pro inovace, přispět k hospodářskému oživení a sociální integraci 
v celé Unii a současně respektovat důležité společenské, kulturní a ekonomické 
hodnoty spektra. Proto Unie potřebuje politický program, který bude zahrnovat celý 
vnitřní trh ve všech oblastech politik Unie souvisejících s využíváním rádiového
spektra, jako jsou elektronické komunikace, výzkum a vývoj, doprava a energetika.

(4) První program by měl podporovat zejména strategii Evropa 2020 pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění vzhledem k obrovskému potenciálu bezdrátových 
služeb pro rozvoj informační ekonomiky, rozvíjet a pomáhat odvětvím, jež závisejí na 
informačních a komunikačních technologiích, a překonání digitální propasti. Je to 
rovněž klíčové opatření v rámci Digitální agendy pro Evropu4, jejímž cílem je zajistit 
rychlý širokopásmový internet pro budoucí síťovou znalostní ekonomiku 
s ambiciózním cílem univerzálního širokopásmového pokrytí o rychlosti minimálně 30 
Mbps pro všechny Evropany do roku 2020, čímž by měly být dosaženy udržitelné 
hospodářské a sociální přínosy digitálního jednotného trhu. Rovněž by měl podporovat 
a rozvíjet další odvětvové politiky Evropské unie, jako je udržitelné životní prostředí a 
hospodářské a sociální začlenění pro všechny občany Evropské unie. Vzhledem 
k významu bezdrátových aplikací pro inovace je tento program také hlavní iniciativou 
na podporu politik Evropské unie v oblasti inovací.

(5) První program by měl určit hlavní zásady a cíle do roku 2015 pro členské státy a 
orgány Unie a stanovit konkrétní prováděcí iniciativy. I když je správa rádiového 
spektra stále převážně v kompetenci jednotlivých států, musí být vykonávána 
v souladu se stávajícími právními předpisy Unie a musí umožňovat opatření zaměřená 
na plnění politik Unie.

(6) Program by měl také zohledňovat rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 
676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového 
spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru)5 a technické 
poznatky Evropské konference správ pošt a telekomunikací (CEPT), aby politiky 
Unie, které souvisejí s rádiovým spektrem a byly schváleny Evropským parlamentem 
a Radou, mohly být prováděny pomocí technických prováděcích opatření, přičemž tato 
opatření mohou být přijímána, kdykoli to bude pro provádění stávajících politik 
Evropské unie potřebné.

(7) Zajišťování optimálního využívání rádiového spektra si může vyžádat inovační řešení 
ve způsobu udělování oprávnění, jako je kolektivní využívání rádiového spektra, 
obecná oprávnění nebo sdílení infrastruktury. Uplatňování těchto zásad v Unii by 
mohlo být usnadněno tím, že pro využívání rádiového spektra budou stanoveny určité 

                                               
4 KOM(2010) 245, 19.5.2010.
5 Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.
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společné či konvergenční podmínky. Obecná oprávnění, která představují nejméně 
náročný systém, jsou zvláště zajímavá v případech, kdy nehrozí, že rozvoji dalších 
služeb bude bránit vzájemné rušení frekvencí.

(8) Obchodování s právy na rádiové spektrum by ve spojení s podmínkami jeho 
flexibilního využívání mělo významně napomoci hospodářskému růstu. Proto by se 
měla pásma, v nichž bylo flexibilní využití již právními předpisy Unie zavedeno, stát 
podle rámcové směrnice okamžitě obchodovatelná. Společné zásady pro formu a 
obsah takovýchto obchodovatelných práv a společná opatření zabraňující akumulaci 
rádiového spektra, jež by mohla vést ke vzniku dominantního postavení a 
nepatřičnému nevyužívání získaného spektra, by navíc usnadnily koordinované 
zavádění těchto opatření všemi členskými státy a nabývání uvedených práv kdekoli 
v Unii.

(9) Jak je zdůrazněno v Digitální agendě pro Evropu, je bezdrátové širokopásmové 
připojení důležitým prostředkem pro podporu hospodářské soutěže, možností volby na 
straně spotřebitele a lepší přístupnosti ve venkovských a jiných oblastech, kde by 
zavedení fyzického širokopásmového připojení bylo obtížné nebo ekonomicky 
neschůdné. Správa rádiového spektra může nicméně hospodářskou soutěž nepříznivě 
ovlivňovat tím, že změní úlohu a postavení tržních subjektů, například když stávající 
uživatelé získají nepatřičné konkurenční výhody. Omezená přístupnost rádiového 
spektru, zejména v případech, kdy by vhodné rádiové spektrum bylo hůře dostupné, se 
může stát překážkou v zavádění nových služeb nebo aplikací a může omezovat 
inovace a hospodářskou soutěž. Získávání nových užívacích práv, a to i formou 
obchodování s rádiovým spektrem či jiných transakcí mezi uživateli, a zavádění 
nových pružných kritérií pro používání rádiového spektra může mít dopad na stávající 
situaci hospodářské soutěže. Členské státy by proto měly přijmout vhodná předběžná i 
následná regulační opatření (jako je novelizace stávajících práv, zákaz některých 
způsobů nabývání práv na rádiové spektrum, stanovení podmínek pro hromadění 
rádiového spektra a jeho efektivní využívání, jako jsou podmínky, na něž odkazuje 
čl. 9 odst. 7 rámcové směrnice, omezení rozsahu rádiového spektra pro jednotlivé 
provozovatele a případně zamezení nadměrné akumulaci rádiového spektra), aby se 
vyhnuly narušení hospodářské soutěže podle zásad čl. 5 odst. 6 směrnice 2002/20/ES 
(autorizační směrnice) a čl. 1 odst. 2 směrnice 87/372/EHS (směrnice GSM).

(10) Optimální a efektivní využívání rádiového spektra vyžaduje jeho trvalé monitorování a 
aktuální průhledné informování o používání spektra v celé Unii. Přestože rozhodnutí 
Komise 2007/344/ES o harmonizované dostupnosti informací o využívání spektra ve 
Společenství6 vyžaduje, aby členské státy zveřejňovaly informace o užívacích právech, 
je potřebný podrobný soupis stávajícího využívání rádiového spektra v Unii společně 
s metodikou účinné kontroly a hodnocení, aby se zlepšila efektivita využívání spektra 
a rádiového zařízení, zejména mezi 300 MHz a 3 GHz. Pomohlo by to určit 
neefektivní technologie a způsoby využívání spektra v komerčním i veřejném sektoru, 
dále nevyužitá přiřazení spektra a možnosti jeho sdílení, a vyhodnotit budoucí potřeby 
spotřebitelů a obchodu.

(11) Jednotné normy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze 
dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních 

                                               
6 Úř. věst. L 129, 17.5.2007, s. 67.
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a vzájemném uznávání jejich shody7 jsou nezbytné pro dosažení efektivního využívání 
rádiového spektra a měly by zohledňovat zákonem stanovené podmínky jeho sdílení. 
Evropské normy pro nerádiová elektrická a elektronická zařízení a sítě by také měly 
zamezit rušení ve využívaném rádiovém spektru. Kumulativní dopad rostoucího 
objemu a hustoty bezdrátových zařízení a aplikací ve spojení s různorodostí způsobů 
využívání rádiového spektra komplikuje stávající přístupy ke správě rušení. Tyto 
přístupy je třeba prozkoumat a přehodnotit společně s vlastnostmi přijímačů a 
promyšlenějšími mechanismy odstraňování rušení.

(12) V souladu s cíli stěžejní iniciativy Komise Digitální agenda pro Evropu by mohlo 
bezdrátové širokopásmové připojení významně přispět k hospodářskému oživení a 
růstu, pokud bude k dispozici dostatečné spektrum, pokud budou rychle přidělována 
užívací práva a pokud bude umožněno obchodování, aby bylo možné reagovat na 
vývoj na trhu. Digitální agenda přichází s požadavkem, aby všichni občané Evropské 
unie měli do roku 2020 přístup k širokopásmovému připojení o rychlosti alespoň 30 
Mbps. Pásma, která již byla určena, by proto měla být do roku 2012 schválena pro 
pozemní komunikace, aby byl zajištěn snadný přístup k bezdrátovému 
širokopásmovému připojení pro všechny, zejména v kmitočtových pásmech 
uvedených v rozhodnutích komise 2008/477/ES, 2008/411/ES a 2009/766/ES. Jako 
doplnění pozemních širokopásmových služeb by jako rychlé a proveditelné řešení 
mohl sloužit cenově dostupný satelitní přístup k širokopásmovému připojení, díky 
němuž by bylo možné zajistit pokrytí vzdálených oblastí Unie.

(13) Pro pokrytí velkých oblastí bezdrátovými širokopásmovými službami je optimální 
pásmo 800 MHz. Díky harmonizaci technických podmínek podle rozhodnutí 
2010/267/EU a doporučení Komise ze dne 28. října 2009, které vyzývá k vypnutí 
analogového vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem na rychlý vývoj vnitrostátních 
předpisů by mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii v zásadě dostupné pro 
elektronické komunikace. V dlouhodobějším horizontu by bylo možné uvažovat 
pásmy o dalších pásmech spektra do 790 MHz, a to v závislosti na získaných 
zkušenostech a nedostatečné kapacitě jiných pásem spektra vhodných na pokrytí. 
S ohledem na to, že v pásmu 800 MHz lze vysílat na velké vzdálenosti, měla by být 
s právy spojena i povinnost pokrytí.

(14) Protože společný přístup a úspory z rozsahu jsou klíčem k rozvoji širokopásmových 
komunikací v celé Unii a mohou zabránit narušování hospodářské soutěže a 
fragmentaci trhu mezi členskými státy, mohly by být po dohodě členských států a 
Komise stanoveny určité autorizační a procedurální podmínky. Tyto podmínky by 
mohly zahrnovat povinnost pokrytí, velikost bloků spektra, lhůty pro udělení práv, 
přístup k operátorům mobilních virtuálních sítí (MVNO) a délku užívacích práv. 
Vzhledem k významu obchodování se spektrem pro zvyšování efektivního využívání 
spektra a rozvoj vnitřního trhu bezdrátových zařízení a služeb by tyto podmínky měly 
platit pro kmitočtová pásma, která jsou přidělena pro bezdrátové komunikace a která 
jsou spojena s možností převádět nebo pronajímat užívací práva.

(15) Jiná odvětví, jako je bezpečnost dopravy (pro bezpečnostní, informační a řídící 
systémy), výzkum a vývoj, ochrana veřejnosti a odstraňování následků živelných 
pohrom, elektronické zdravotnictví a elektronické začleňování, mohou potřebovat 

                                               
7 Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 10.
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další pásma spektra. Optimalizace synergií mezi politikou v oblasti rádiového spektra 
a činnostmi ve výzkumu a vývoji a provádění studií rádiové kompatibility mezi 
jednotlivými uživateli spektra by mělo pomoci inovacím. Společné výzkumné centrum 
Komise by mělo pomoci s řešením technických otázek regulace spektra, zejména 
formou poskytování testovacích zařízení na ověřování modelů rušení, které jsou 
podstatné pro legislativu Unie. Podle výsledků výzkumu prováděného jako součást 
7. rámcového programu je třeba prozkoumat potřeby spektra u projektů, které mohou 
mít velký hospodářský nebo investiční potenciál, zejména pro malé a střední podniky, 
např. kognitivní rádio nebo elektronické zdravotnictví. Rovněž by měla být zajištěna 
přiměřená ochrana proti škodlivému rušení, aby byl podpořen výzkum a vývoj a 
vědecká činnost.

(16) Strategie Evropa 2020 stanoví environmentální cíle pro udržitelné a konkurenční 
hospodářství účinně využívající zdroje například formou zlepšení účinnosti využívání 
zdrojů o 20 %. Jak je zdůrazněno v Digitální agendě pro Evropu, hlavní úlohu zde 
hraje odvětví informačních a komunikačních technologií. Mezi navrhovaná opatření 
patří urychlené zavádění inteligentních systémů řízení energie v celé Unii (inteligentní 
sítě a inteligentní měření) s využitím komunikačních možností na snížení spotřeby 
energie a rozvoj inteligentních dopravních systémů a inteligentního řízení dopravy na 
snížení emisí oxidu uhličitého z dopravy. Účinné využívání technologií v oblasti 
rádiového spektra by také mohlo pomoci snížit spotřebu energie rádiovými zařízeními 
a omezit environmentální dopady ve venkovských a odlehlých oblastech.

(17) Pro blaho občanů a koherentní přístup k povolování využití rádiového spektra v Unii 
je nezbytná ochrana zdraví veřejnosti proti elektromagnetickým polím; na tuto oblast 
se vztahuje doporučení Rady 1999/519/ES o omezení expozice osob 
elektromagnetickým polím a v souladu s ním je nezbytné zajistit trvalé monitorování 
ionizačních a neionizačních účinků používání rádiového spektra na zdraví, a to včetně 
reálných kumulativních účinků používání rádiového spektra o různých kmitočtech ve 
stále větším počtu různých zařízení.

(18) Důležité cíle ve veřejném zájmu, jako je bezpečnost osob, vyžadují koordinovaná 
technická řešení, aby mohly spolupracovat záchranné a havarijní služby různých 
členských států. Pro rozvoj a volné šíření služeb a zařízení pro zajišťování bezpečnosti 
a pro inovační celoevropská nebo interoperabilní bezpečnostní a záchranná řešení je 
třeba zajistit dostatečné spektrum. Studie již ukázaly, že v následujících 5 až 10 letech 
budou v celé Unii potřebná další harmonizovaná pásma spektra pod 1 GHz, aby mohly 
být poskytovány mobilní širokopásmové služby pro ochranu veřejnosti a odstraňování 
následků živelných pohrom.

(19) Regulace rádiového spektra má silné přeshraniční a mezinárodní rozměry, což je dáno 
vlastnostmi šíření, mezinárodním charakterem trhů závislých na rádiových službách a 
nutností zamezit škodlivému rušení mezi jednotlivými státy. Z odkazů na mezinárodní 
smlouvy ve směrnicích 2002/21/ES a 2002/20/ES v platném znění8 navíc vyplývá, že 
členské státy nesmí přijímat mezinárodní závazky, které brání nebo omezují plnění 
jejich povinností v rámci Unie. Členské státy by měly v souladu s judikaturou 
vyvinout veškeré úsilí potřebné k zajištění vhodného zastoupení Unie v mezinárodních 
orgánech odpovědných za koordinaci spektra v otázkách spadajících do její 

                                               
8 Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 37.
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působnosti. Pokud je v sázce politika nebo pravomoc Unie, musí Unie převzít 
politickou iniciativu v přípravě jednání a musí se těchto mnohostranných jednání sama 
účastnit, včetně jednání s Mezinárodní telekomunikační unií, jak to odpovídá stupni 
její odpovědnosti za záležitosti spojené s rádiovým spektrem spadající do působnosti 
právních předpisů Unie.

(20) Pro další vývoj stávající praxe a na základě zásad definovaných v závěrech Rady ze 
dne 3. února 1992 týkajících se postupu na Světové správní konferenci rádiových 
komunikací v roce 1992, a v případech, kdy se Světové radiokomunikační konference 
(WRC) a další mnohostranná jednání týkají zásad a politických záležitostí s důležitým 
rozměrem pro Unii, měla by mít Unie vedle dlouhodobého cíle, kterým je členství 
v Mezinárodní telekomunikační unii společně s členskými státy, možnost stanovit 
nové postupy na ochranu svých zájmů při mnohostranných jednáních; aby toho 
dosáhla, může Komise po zvážení stanoviska Skupiny pro politiku rádiového spektra 
(RSPG) v souladu s ustanovením směrnice 2002/21/ES také navrhovat Evropskému 
parlamentu a Radě společné politické cíle.

(21) Světová radiokomunikační konference 2012 zahrnuje konkrétní body, které jsou pro 
Unii podstatné, jako je digitální dividenda, vědecké a meteorologické služby, 
udržitelný rozvoj a změna klimatu, družicová komunikace a využití rádiového spektra 
pro program GALILEO (ustavený nařízením Rady (ES) č. 876/20029 o zřízení 
společného podniku Galileo, a nařízení Rady (ES) č. 1321/200410 o zřízení řídících 
struktur pro evropské družicové navigační programy), jakož i evropský program 
Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti11 zaměřený na lepší využití 
údajů z pozorování Země.

(22) Členské státy mohou také potřebovat podporu v oblasti koordinace kmitočtů 
při dvoustranných jednáních se sousedními zeměmi, které nejsou členy Unie, a to 
včetně přistupujících nebo kandidátských zemí, aby splnily své závazky vůči Unii 
v oblasti koordinace kmitočtů. Mělo by to rovněž napomoci předcházení případům 
škodlivého rušení a zlepšit účinnost rádiového spektra a konvergenci využití spektra i 
za hranicemi Unie. Zvláště naléhavá jsou opatření v pásmu 800 MHz a 3,4–3,8 GHz 
pro přechod na celulární širokopásmové technologie a pro harmonizaci spektra 
potřebného pro modernizaci řízení letecké dopravy.

(23) Aby bylo možné uskutečnit cíle tohoto programu, je důležité rozvíjet vhodný 
institucionální rámec pro koordinaci správa spektra a jeho regulaci na úrovni Unie, 
přičemž je třeba brát v úvahu pravomoci a odborné znalosti vnitrostátních správ. To 
může také napomoci tomu, aby koordinace spektra mezi členskými státy probíhala v 
kontextu vnitřního trhu. Nezbytná je rovněž spolupráce a koordinace mezi 
normalizačními orgány, výzkumnými ústavy a Evropskou konferencí správ pošt a 
telekomunikací (CEPT).

(24) Komise by měla předkládat Evropskému parlamentu a Radě zprávy o výsledcích 
dosažených na základě tohoto rozhodnutí, jakož i o plánovaných budoucích 
opatřeních.

                                               
9 Úř. věst. L 138, 28.5.2002, s. 1.
10 Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 1
11 KOM(2009) 589.



CS 14 CS

(25) Při vypracování návrhu vzala Komise v maximální míře v úvahu stanovisko Skupiny 
pro politiku rádiového spektra,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Cíl

Toto rozhodnutí stanoví program politiky rádiového spektra pro strategické plánování a 
harmonizaci využití rádiového spektra, aby bylo zajištěno fungování vnitřního trhu.

Článek 2
Uplatňování obecných regulačních zásad 

Členské státy budou transparentním způsobem spolupracovat mezi sebou i s Komisí, aby 
zajistily důsledné uplatňování těchto obecných regulačních zásad v celé Unii:

a) podporování účinného využívání rádiového spektra, aby byla co nejlépe 
uspokojována stoupající poptávka po využití kmitočtů;

b) uplatňování neutrality technologií a služeb při používání spektra pro sítě a služby 
elektronických komunikací podle článku 9 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) 
a pokud možno i pro jiná odvětví a aplikace, a to tak, aby byla podporována účinnost 
využívání rádiového spektra, zejména prostřednictvím podpory flexibility a 
prosazováním inovací;

c) uplatňování nejjednoduššího systému oprávnění, a to tak, aby byla maximalizována 
flexibilita a účinnost využívání rádiového spektra;

d) zaručení fungování vnitřního trhu, a to konkrétně zajištěním účinné hospodářské 
soutěže.

Článek 3
Politické cíle

Aby se mohly členské státy a Komise zaměřit na priority tohoto prvního programu, budou 
spolupracovat za účelem podpory a uskutečnění následujících politických cílů:

a) včasné zajištění dostatečné dostupnosti vhodného rádiového spektra na podporu 
politických cílů Unie;

b) maximalizace flexibility využívání rádiového spektra, podpora inovací a investic 
formou uplatňování zásad neutrality technologií a služeb, otevření rádiového spektra 
novým službám a možnost obchodování s právy na rádiové spektrum;

c) posílení účinného používání rádiového spektra využitím výhod plynoucích 
z obecných oprávnění a zvyšováním využívání těchto druhů oprávnění;

d) udržování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže zejména ve službách 
elektronických komunikací, a to prostřednictvím preventivních či nápravných 
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opatření proti nadměrné akumulaci rádiových kmitočtů některými hospodářskými 
subjekty, která by způsobila značné narušení hospodářské soutěže;

e) snížení fragmentace vnitřního trhu posilováním koordinace a harmonizace 
technických podmínek pro využívání, případně dostupnost rádiového spektra, včetně 
rozvoje mezistátních služeb, a podporováním úspor z rozsahu na úrovni Unie;

f) předcházení případům škodlivého rušení či narušování jinými rádiovými nebo 
nerádiovými zařízeními, a to usnadněním přípravy norem, jež umožní flexibilní a 
efektivní využívání rádiového spektra a zvýší odolnost přijímačů vůči rušení, 
přičemž bude brán v úvahu zejména kumulativní dopad rostoucích objemů a hustoty 
rádiových zařízení a aplikací;

g) při definování technických podmínek pro přidělování spektra budou brány v úvahu 
výsledky výzkumu ověřeného příslušnými mezinárodními organizacemi o možných 
vlivech emisí elektromagnetického pole na lidské zdraví.

Článek 4
Větší účinnost a flexibilita

1. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES o oprávnění pro 
sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice)12 přijmou členské 
státy do 1. ledna 2013 vhodná opatření v oblasti povolování a přidělování kmitočtů, 
zaměřená na rozvoj širokopásmových služeb; například – a ve vhodných případech 
na základě konzultací podle článku 11 – umožní příslušným operátorům přímý nebo 
nepřímý přístup k bezprostředně sousedícím blokům rádiového spektra o kmitočtu 
alespoň 10 MHz.

2. Členské státy budou ve spolupráci s Komisí podporovat kolektivní využívání 
rádiového spektra, jakož i sdílené využívání rádiového spektra.

3. Členské státy a Komise budou spolupracovat na přípravě a sjednocování norem pro 
rádiová zařízení a telekomunikační terminály, jakož i pro elektrická a elektronická 
zařízení a sítě, a to v případě potřeby na základě normalizačních pravomocí 
udělených Komisí příslušným normalizačním orgánům.

4. Členské státy zajistí, aby podmínky a postupy výběru podporovaly investice a účinné 
využívání rádiového spektra.

5. Aby nedocházelo k případné fragmentaci vnitřního trhu v důsledku odlišných 
podmínek a postupů výběru pro harmonizovaná kmitočtová pásma přidělená službám 
elektronických komunikací, s nimiž lze obchodovat ve všech členských státech podle 
článku 9b směrnice 2002/21/ES, vypracuje Komise ve spolupráci s členskými státy 
pokyny k povolovacím podmínkám a postupům pro tato pásma, zejména ke sdílení 
infrastruktury a podmínkám pokrytí.

                                               
12 Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 21.
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6. Bude-li to potřebné pro zajištění účinného využívání práv na rádiové spektrum a 
zamezení hromadění spektra, učiní členské státy vhodná opatření včetně finančních 
pokut nebo odejmutí práv.

Článek 5
Hospodářská soutěž

1. Členské státy budou zachovávat a podporovat účinnou hospodářskou soutěž a 
zamezovat narušování hospodářské soutěže na vnitřním trhu nebo jeho podstatné 
části. 

2. Aby mohly členské státy v plné míře plnit povinnosti stanovené v článku 1, a 
zejména zajistit, že hospodářská soutěž nebude narušována akumulováním, 
převáděním či změnami užívacích práv na rádiové kmitočty, mohou členské státy 
přijmout mimo jiné tato opatření, aniž by bylo dotčeno použití pravidel hospodářské 
soutěže:

a) Členské státy mohou omezit velikost spektra, na něž udělí hospodářskému 
subjektu užívací práva, nebo mohou stanovit pro tato užívací práva podmínky, 
jako je poskytování velkoobchodního přístupu, v některých pásmech nebo 
některých skupinách pásem s podobnými charakteristikami, například u pásem 
pod 1 GHz přidělených službám elektronických komunikací.

b) Členské státy mohou odmítnout udělit nová užívací práva nebo umožnit nová 
využití spektra v některých pásmech, případně mohou stanovit podmínky pro 
nově udělená užívací práva či oprávnění nových využití spektra, pokud by to 
vedlo k akumulaci kmitočtů spektra na straně některých hospodářských 
subjektů, což by pravděpodobně narušilo hospodářskou soutěž.

c) Členské státy mohou zakázat převod užívacích práv na spektrum nebo stanovit 
podmínky užívacích práv, jež nepodléhají kontrole slučování na úrovni 
členského státu ani Unie, pokud by mohlo dojít k významnému narušení 
hospodářské soutěže.

d) Členské státy mohou v souladu s článkem 14 směrnice 2002/20/ES upravit 
stávající práva, pokud je to nezbytné za účelem nápravy v případě nadměrné 
akumulace kmitočtů spektra na straně některých hospodářských subjektů, která 
významně narušila hospodářskou soutěž.

3. Členské státy zajistí, aby při povolování a výběru nedocházelo k prodlevám a aby 
tyto postupy podporovaly účinnou hospodářskou soutěž.

Článek 6
Rádiové spektrum pro bezdrátové širokopásmové komunikace

1. Aniž budou dotčeny zásady neutrality služeb a technologií, učiní členské státy ve 
spolupráci s Komisí všechny potřebné kroky a zajistí, že v rámci Unie bude 
přidělováno dostatečné spektrum z hlediska pokrytí a kapacity, aby bezdrátové 
aplikace mohly účinně přispívat k dosažení cíle, jímž je zajistit do roku 2020 všem 
občanům přístup k širokému pásmu o rychlosti alespoň 30 Mbps.
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2. Členské státy povolí do 1. ledna 2012 používání všech pásem rádiového spektra 
uvedených v rozhodnutích komise 2008/477/ES (2,5–2,69 GHz), 2008/411/ES (3,4–
3,8 GHz) a 2009/766/ES (900/1800 MHz) za podmínek, jež zajistí spotřebitelům 
snadný přístup k bezdrátovým širokopásmovým službám.

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 2013 pásmo 800 MHz pro služby elektronických 
komunikací v souladu s harmonizovanými technickými podmínkami stanovenými 
podle rozhodnutí č. 676/2002/ES. V členských státech, kde výjimečné vnitrostátní 
nebo místní okolnosti brání dostupnosti pásma, může Komise na základě řádně 
opodstatněných technických důvodů povolit do roku 2015 zvláštní výjimky. 
V souladu s článkem 9 směrnice 2002/21/ES bude Komise ve spolupráci s členskými 
státy kontrolovat používání pásem spektra pod 1 GHz a posuzovat, zda je možné 
uvolnit další pásma a zpřístupnit je pro nové aplikace.

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí zajistí, aby bylo v řídce osídlených oblastech 
podporováno poskytování přístupu k širokopásmovému obsahu a službám s využitím 
pásma 790–862 MHz (800 MHz), a to zejména stanovením povinností pokrytí; 
přitom budou zkoumat jednotlivé možnosti a v případě potřeby učiní vhodná 
opatření, aby zajistily, že uvolnění pásma 800 MHz neovlivní negativně uživatele 
služeb pro zajištění zpravodajských programů a pořádání hromadných společenských 
akcí (Programme-Making and Special Events – PMSE).

5. Komise se vyzývá, aby přednostně přijala vhodná opatření podle čl. 9b odst. 3 
směrnice 2002/21/ES, jež zajistí, aby členské státy umožnily v Unii obchodování 
s užívacími právy na rádiové spektrum v harmonizovaných pásmech 790–862 MHz 
(„pásmo 800 MHz“), 880–915 MHz, 925–960 MHz, 1 710–1 785 MHz, 1 805–1 880 
MHz, 1 900–1 980 MHz, 2 010–2 025 MHz, 2 110–2 170 MHz, 2,5–2,69 GHz a 
3,4–3,8 GHz.

6. Komise v případě potřeby zajistí dostupnost dalších pásem spektra pro poskytování 
harmonizovaných družicových služeb pro širokopásmový přístup, která budou 
pokrývat celé území Unie včetně nejvzdálenějších oblastí širokým pásmem 
umožňujícím přístup k internetu za srovnatelnou cenu s pozemními nabídkami.

Článek 7
Potřebné rádiové spektrum pro konkrétní politiky Evropské unie

1. Členské státy a Komise zajistí dostupnost spektra a ochranu rádiových kmitočtů 
potřebných pro sledování atmosféry a povrchu Země, a umožní tak rozvoj 
a využívání vesmírných aplikací a zlepšení dopravních systémů zejména pro globální 
civilní navigační družicový systém GALILEO, program Globální monitoring 
životního prostředí a bezpečnosti GMES a pro inteligentní systémy bezpečnosti 
a řízení dopravy.

2. Ve spolupráci s členskými státy provede Komise studie a šetření možnosti navrhovat 
autorizační programy, jež by přispěly k nízkouhlíkové politice úsporou energie při 
používání spektra a zpřístupněním spektra pro bezdrátové technologie, které mohou 
zvýšit úspory energie, jako jsou inteligentní energetické sítě a inteligentní měřící 
systémy.
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3. V případě potřeby Komise zajistí, aby byla zpřístupněna dostatečná pásma spektra za 
harmonizovaných podmínek na podporu rozvoje služeb zajišťujících bezpečnost a na 
podporu volného oběhu souvisejících zařízení a rozvoje inovačních interoperabilní 
řešení ochrany veřejnosti a odstraňování následků živelných pohrom.

4. Členské státy a Komise provedou ve spolupráci s vědeckou obcí revizi pásem 
spektra, jež vědecká obec potřebuje; určí výzkumné a vývojové iniciativy a inovační 
aplikace, které mohou mít velký sociálně-ekonomický dopad nebo potenciál pro 
investice, a připraví se na přidělení dostatečných pásem spektra pro tyto aplikace 
podle harmonizovaných technických podmínek a co nejméně náročnou 
administrativní zátěží.

Článek 8
Inventarizace a monitorování stávajícího využívání rádiového spektra a nových potřeb

1. Komise za pomoci členských států, které jí poskytnou všechny potřebné informace o 
využití spektra, vytvoří seznam stávajících způsobů využívání rádiového spektra a 
možných budoucích potřeb využití spektra v Evropské unii, zejména v rozmezí od 
300 MHz do 3 GHz.

2. Seznam podle odstavce 1. umožní hodnocení technické účinnosti stávajících způsobů 
využívání spektra a určení neúčinných technologií a aplikací, nevyužívaných nebo 
neúčinně využívaných pásem spektra a možností sdílení spektra. V úvahu budou 
brány budoucí potřeby využití spektra podle poptávky spotřebitelů a operátorů a 
možnost tyto potřeby uspokojit.

3. Seznam podle odstavce 1. bude obsahovat přehled různých druhů využití spektra 
soukromými a veřejnými uživateli a pomůže určit pásma, která by mohla být 
přidělena nebo převedena, aby se zvýšila účinnost jejich využití, podpořily inovace a 
posílila hospodářská soutěž na vnitřním trhu ve prospěch soukromých i veřejných 
uživatelů, přičemž bude brán v úvahu potenciální pozitivní i negativní vliv na 
stávající uživatele těchto pásem.

Článek 9
Mezinárodní jednání

1. Unie se bude účastnit mezinárodních jednání týkajících se záležitostí rádiového 
spektra, aby hájila své zájmy, přičemž bude jednat v souladu s právními předpisy 
Unie, mimo jiné v souladu se zásadami vnitřních a vnějších pravomocí Unie.

2. Členské státy zajistí, aby mezinárodní dohody, jichž jsou stranami v kontextu 
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), byly v souladu se stávajícími právními 
předpisy Unie, zejména příslušnými p a zásadami regulačního rámce Unie pro 
elektronické komunikace.

3. Členské státy zajistí, aby mezinárodní regulace umožňovala plné využívání 
kmitočtových pásem pro účely stanovené právními předpisy Unie a aby byl 
k dispozici dostatečný rozsah vhodně chráněných pásem spektra pro odvětvové 
politiky Unie.
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4. Unie poskytne na žádost členským státům politickou a odbornou podporu při jejich 
dvoustranných jednáních se sousedními zeměmi, které nejsou členskými státy Unie, 
včetně kandidátských a přistupujících zemí, za účelem řešení problémů při 
koordinaci využívání spektra, jež brání členským státům plnit jejich povinnosti podle 
právních předpisů Unie upravujících politiku a řízení rádiového spektra. Unie bude 
rovněž podporovat úsilí třetích zemí v oblasti správy spektra, které je slučitelné 
s postupem Unie, aby tak chránila cíle Unie v politice rádiového spektra.

5. Při jednání s třetími zeměmi budou členské státy vázány svými povinnostmi 
vyplývajícími z právních předpisů Unie. Při uzavírání smluv či jiném přijímání 
mezinárodních závazků v souvislosti s rádiovým spektrem připojí členské státy ke 
svému podpisu či jinému aktu přijetí společné prohlášení, v němž bude uvedeno, že 
budou plnit tyto mezinárodní smlouvy či závazky v souladu se svými povinnostmi 
podle příslušných úmluv.

Článek 10
Spolupráce mezi různými orgány

1. Komise a členské státy budou spolupracovat, aby posílily stávající institucionální 
uspořádání, aby podpořily koordinaci správy spektra na úrovni Unie včetně 
záležitostí, jež přímo ovlivňují dva či více členských států, s cílem rozvíjet vnitřní trh 
a zajistit, aby byly dosaženy všechny cíle politiky Unie v oblasti rádiového spektra. 
V souladu s článkem 9 budou usilovat o podporu unijních zájmů v oblasti rádiového 
spektra mimo Unii.

2. Komise a členské státy zajistí, aby normalizační orgány, CEPT a Společné výzkumné 
centrum Komise úzce spolupracovaly při všech technických problémech, kdykoli to 
bude potřebné na zajištění účinného využívání spektra. Za tímto účelem budou 
udržovat logické spojení mezi správou spektra a normalizací takovým způsobem, aby 
byl posílen vnitřní trh.

Článek 11
Veřejné konzultace

Kdykoli to bude vhodné, bude Komise pořádat veřejné konzultace a shromažďovat názory 
všech zúčastněných stran i názory široké veřejnosti na využívání rádiového spektra v Unii.
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Článek 12
Předložení zprávy

Do 31. prosince 2015 provede Komise přezkum uplatňování tohoto programu politiky 
rádiového spektra a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provedených 
činnostech a opatřeních přijatých podle tohoto rozhodnutí.

Článek 13
Informování

Členské státy uskuteční tato politická opatření a cíle do 1. července 2015, pokud není 
v předchozích článcích uvedeno jinak. 

Poskytnou Komisi všechny informace potřebné pro účely přezkumu provádění tohoto 
rozhodnutí.

Článek 14
Platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátý den po uveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie.

V Bruselu dne […]. 

Za Evropský parlament Za Radu
předseda/předsedkyně předseda/předsedkyně
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