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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Evropská komise předkládá v tomto návrhu rozhodnutí první celoevropský program 
politiky rádiového spektra pro strategické plánování a harmonizaci využívání rádiového 
spektra v rámci EU (dále jen RSPP).

2. Důraz je přitom kladen na další rozvoj rádiového spektra pro bezdrátovou 
širokopásmovou komunikaci, aby se realizoval cíl uvedený v Digitální agendě, a to zajistit 
pro všechny občany Unie do roku 2020 přístup k širokopásmovým službám o rychlosti 
minimálně 30 Mb/s.

3. Rádiové spektrum je veřejným statkem a velmi omezeným prostředkem. Je 
nepostradatelné pro plnění mnohostranných společenských, kulturních, sociálních 
a hospodářských úkolů. Na základě revize telekomunikací v roce 2009 se Komise 
zavázala, že při výkonu správy rádiového spektra zohlední stejnou měrou a přiměřeným 
způsobem i tyto aspekty. Cíle telekomunikačního balíku tak nutně představují základ 
RSPP. Proto je potřeba zajistit, aby RSPP v žádném případě nepřekročil tento právní 
rámec a aby splňoval požadavky, jež jsou v něm stanoveny.

4. Především je potřeba zajistit, aby

a) RSPP poskytoval digitálnímu pozemnímu rozhlasovému vysílání a hybridnímu 
televiznímu vysílání možnosti vývoje v požadovaném rozsahu. Šíření volně 
přijímatelných programů pomocí norem dvb-t nebo dvb-t2 se v Evropě stalo 
neodmyslitelnou součástí mediálního pluralismu. Pozemní přenos je přitom jediným 
veřejným systémem šíření rozhlasového vysílání, který mají k dispozici stejně 
a rovnoprávně všichni uživatelé. Je nutné zajistit bezproblémovou koexistenci mobilní 
komunikace a vysílání v současných pásmech, zejména tam, kde se v těsné blízkosti 
mohou nacházet přijímače s odlišnými normami. Časem zůstane pozemní rádiové 
vysílání jediným ekonomicky smysluplným způsobem přenosu pro přenosné, mobilní, 
a tudíž perspektivní digitální rozhlasové a televizní vysílání;

b) bylo rádiové spektrum, které je k dispozici, účelně využíváno. To si vyžaduje 
pravidelné hodnocení využívání rádiového spektra. Tento úkol podle 
telekomunikačního balíku přísluší členským státům. Na evropské úrovni by se 
nanejvýš měly koordinovat jednotlivé kroky;

c) se maximálně předcházelo rušení a interferencím z důvodu přerozdělení spektra;

d) byla stanovena závazná kompenzační opatření pro investice v oblastech rádiového 
spektra, které se už využívaly dříve (např. pro technologie dvb-t), nebo pro investice, 
které jsou nezbytné z důvodu přerozdělení rádiového spektra (např. v oblasti 
zpravodajských programů a pořádání hromadných společenských akcí (Programme-
Making and Special Events – PMSE)).

5. Rádiové spektrum slouží k uspokojení nejrůznějších veřejných zájmů v členských státech. 
Přitom existuje celá řada vnitrostátních a regionálních specifik, která je potřeba zohlednit. 
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Panují pochybnosti, zda EU dokáže sladit tyto zájmy stejně dobře a účinně jako její 
členské státy. Proto (i s ohledem na rozdělení pravomocí podle čl. 9 odst. 1 rámcové 
směrnice) je odmítnuto centrální plánování a správa spektra na evropské úrovni. Rovněž 
vládne nanejvýš skeptický postoj, pokud jde o vlastní pravomoc Komise vést mezinárodní 
jednání. Naproti tomu se koordinovaná, doplňková úloha EU, jejíž součástí je i podpora 
členských států EU, považuje za vítanou.

6. Dále je potřeba předcházet unáhleným rozhodnutím o přidělování spektra 
a prostřednictvím vhodných opatření zajistit, aby se na spektrum, jež je zapotřebí znovu 
přidělit na spolehlivém vědeckém základě, uplatňovaly normy přenosu, které zaručují co 
nejvyšší kvalitu služeb s minimálními náklady šíření. Již nyní se dá například dokázat, že 
technologie LTE není účinnější než technologie dvb-t2.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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) 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 

(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) ve znění směrnice 2009/140/ES 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 
25. listopadu 20091 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. Dále vzhledem ke 
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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.

konstatování, že existuje skutečné riziko 
rušení všeobecného příjmu 
audiovizuálního vysílání, ať už 
analogového nebo jiného, musí takové 
politiky a trh, jehož se týkají, zabezpečit 
silnou ochranu práv spotřebitelů a 
náležité informace pro veřejnost o 
nadcházející změně.

1 Úř. věst L 337, 18.12.2009, s. 37.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 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.

(2) Rádiové spektrum je veřejným statkem, 
který má významnou sociální, kulturní 
a hospodářskou hodnotu. 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, bezdrátové mikrofony a 
lékařské přístroje. Podporuje veřejné 
služby, jako je bezpečnost a bezpečnostní 
služby včetně civilní obrany, usnadňování 
vztahů mezi občany a státem 
prostřednictvím elektronické správy věcí 
veřejných 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.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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.

(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, kultura a energetika.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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.

(5) První program by měl určit hlavní 
zásady a cíle do roku 2015 pro členské 
státy a orgány Unie a stanovit konkrétní 
prováděcí iniciativy. Správa rádiového 
spektra je v kompetenci jednotlivých států 
a musí být vykonávána v souladu se 
stávajícími právními předpisy EU a musí 
umožňovat příjímání opatření zaměřených
na plnění politiky Unie v oblasti  rádiového 
spektra. Podle čl. 8a odst. 1 rámcové 
směrnice jsou členské státy povinny 
spolupracovat mezi sebou navzájem a s 
Komisí na strategickém plánování, 
koordinaci a harmonizaci využívání 
rádiového spektra.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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) 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.

(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) a 
technické poznatky Evropské konference 
správ pošt a telekomunikací (CEPT).
Politiky Unie, které souvisejí s rádiovým 
spektrem a byly schváleny Evropským 
parlamentem a Radou, mohou být 
prováděny pomocí technických 
prováděcích ustanovení. Tato ustanovení 
musí být podkladem pro politickou 
orientaci a cíle politiky EU v oblasti 
rádiového spektra stanovené v článku 8a 
rámcové směrnice.

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 

(8) Obchodování s právy na rádiové 
spektrum by ve spojení s podmínkami jeho 
flexibilního využívání mělo významně 
napomoci hospodářskému růstu. 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.
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získaného spektra, by navíc usnadnily 
koordinované zavádění těchto opatření 
všemi členskými státy a nabývání 
uvedených práv kdekoli v Unii.

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 

(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 
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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).

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) ve znění 
směrnice 2009/140/ES ze dne 25. 
listopadu 2009 a čl. 1 odst. 2 směrnice 
87/372/EHS (směrnice GSM) ve znění 
směrnice 2009/114/ES ze dne 16. září 
2009.

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 
Společenství 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.

(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 
Společenství 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 soukromém i veřejném sektoru, dále 
nevyužitá přiřazení spektra a možnosti jeho 
sdílení, a vyhodnotit budoucí potřeby 
spotřebitelů a obchodu.

Odůvodnění

Je nutné vyjasnění. Spektrum je používáno jak soukromým, tak i nekomerčním sektorem.

Pozměňovací návrh 9
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) Jednotné normy podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES 
ze dne 9. března 1999 o rádiových 
zařízeních a telekomunikačních koncových 
zařízeních, vzájemném uznávání jejich 
shody a budoucí harmonizace v 
souvislosti s elektronickými sítěmi a 
bezdrátovými zařízeními jsou nezbytné pro 
dosažení efektivního využívání rádiového 
spektra a měly by zabezpečit koexistenci 
stávajících a nových aplikací. 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 – jako je 
rostoucí spolehlivost přijímačů a 
přiměřené úrovně výkonu vysílacích 
zařízení – a promyšlenějšími mechanismy 
odstraňování rušení.

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) V různých členských státech 
začínají být zaváděny nové širokopásmové 
sítě mobilní komunikace LTE (Long-
Term Evolution). Tyto sítě využívají 
kmitočtové pásmo 790 až 862 MHz. 
Některé radiové mikrofony v současnosti 
fungují v tomto pásmu, což může 
způsobovat rušení. Může se to týkat i 
zařízení používaných ve školách, 
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divadlech a na místech konání konferencí 
nebo používaných jinými komerčními, 
veřejnými nebo soukromými uživateli. 
Potřebné technické zdokonalení se bude 
moci uskutečnit pouze za použití 
značného objemu finančních prostředků, 
a proto je nezbytné vyjasnit zodpovědnost 
v této oblasti.

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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.

(13) Pro pokrytí velkých oblastí mimo jiné
bezdrátovými širokopásmovými službami 
lze použít 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 2015 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. S ohledem na to, že v pásmu 
800 MHz lze vysílat na velké vzdálenosti, 
bude s právy spojena i povinnost pokrytí.

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Jiná odvětví, jako je bezpečnost 
dopravy (pro bezpečnostní, informační a 
řídící systémy), výzkum a vývoj, ochrana 

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

veřejnosti a odstraňování následků 
živelných pohrom, elektronické 
zdravotnictví, elektronické začleňování 
a kultura mohou potřebovat 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.

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Navíc by rozšíření rádiového spektra 
prostřednictvím výše uvedených odvětví 
mělo být provázeno využíváním 
prostředků k informování veřejnosti o 
doplňkovém využití rádiového spektra, 
jakož i programy odborné přípravy, což 
občanům umožní rozšířit příslušné 
oficiální iniciativy a vytvoří reálnou 
možnost mobilizovat společnost.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 znění 
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 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.

(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 znění 
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 a ve spolupráci 
s Komisí přezkoumat, jak se dá účinně 
zajistit vhodné zastoupení společných 
zájmů Unie v mezinárodních orgánech 
odpovědných za koordinaci spektra, 
a výsledek tohoto přezkumu bezodkladně 
uskutečnit.  

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 

(20) Komise předloží po dohodě 
s Evropským parlamentem a Radou 
návrh, jakým způsobem lze na Světových 
radiokomunikačních konferencích
(WRC) a při dalších mnohostranných 
jednáních týkajících se zásad a politických 
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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.

záležitostí s důležitým rozměrem pro Unii 
vhodně zastupovat společné zájmy 
Evropské unie prostřednictvím jejích 
orgánů; navíc je kromě členství členských 
států v Mezinárodní telekomunikační unii 
(ITU) potřeba po dohodě s Radou zvážit 
a případně zrealizovat i členství Unie 
v ITU.

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 25 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Tímto rozhodnutím není dotčena 
ochrana poskytovaná subjektům na trhu 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 
2009, 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 
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jejich vzájemném propojení a směrnice 
2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby 
elektronických komunikací1..

---------------
1 Úř. věst L 337, 18.12.2009, s. 37.

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíl Cíl a oblast působnosti

Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Toto rozhodnutí stanoví v souladu 
s rámcovou směrnicí a se směrnicemi 
2002/20/ES a 2002/19/ES ve znění 
směrnice 2009/140/ES, se směrnicí 
2002/22/ES ve znění směrnice 
2009/136/ES a s rozhodnutím 
č. 67/2002/ES program politiky rádiového 
spektra pro strategické plánování a 
harmonizaci využití rádiového spektra, aby 
bylo zajištěno fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny 
stávající právní předpisy EU ani opatření 
přijatá na vnitrostátní úrovni, která jsou 
v souladu s právními předpisy EU 
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a sledují cíle obecného zájmu, zejména 
cíle týkající se regulace obsahu 
a audiovizuální politiky a práva členských 
států spravovat a využívat své rádiové 
spektrum pro účely veřejného pořádku, 
veřejné bezpečnosti a obrany.

Pozměňovací návrh 21

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) podporování účinného využívání 
rádiového spektra, aby byla co nejlépe 
uspokojována stoupající poptávka po 
využití kmitočtů, přičemž se zároveň 
celkově zohlední společenská, kulturní 
a hospodářská hodnota rádiového 
spektra;

Pozměňovací návrh 22

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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;

b) uplatňování neutrality technologií a 
služeb při používání spektra pro sítě a 
služby elektronických komunikací podle 
článku 9 směrnice 2002/21/ES (rámcová 
směrnice) ve znění směrnice 2009/140/ES
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;

Pozměňovací návrh 23

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. c 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 24

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) zaručení fungování vnitřního trhu, a to 
konkrétně zajištěním účinné hospodářské 
soutěže s cílem posílit kulturní 
různorodost a pluralismus médií v 
souladu s rámcovou směrnicí ve znění 
směrnice 2009/140/ES a také sociální a 
územní soudržnost.

Pozměňovací návrh 25

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) včasné zajištění dostatečné dostupnosti 
vhodného rádiového spektra na podporu 
cílů Unie v oblasti politiky rádiového 
spektra při současném zohlednění 
možnosti rozvoje rozhlasového vysílání;

Pozměňovací návrh 26

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) maximalizace flexibility využívání 
rádiového spektra, podpora inovací a 
investic formou uplatňování zásad 

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

neutrality technologií a služeb, otevření 
rádiového spektra novým službám a 
možnost obchodování s právy na rádiové 
spektrum. Členské státy se přitom mohou 
od této zásady odklonit prostřednictvím 
svých opatření, pokud tato opatření slouží 
cílům stanoveným v čl. 9 odst. 4 písm. a) 
až d) rámcové směrnice;

Pozměňovací návrh 27

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) účinnější využívání rádiového spektra 
upřednostňováním technologií, jež 
využívají úzké rádiové spektrum; 
doplňkové využívání technologií, jako jsou 
přístupová místa („hotspots“) a Wi-Fi, jež 
nevyžadují rádiové spektrum;

Pozměňovací návrh 28

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) posílení účinného používání rádiového 
spektra využitím výhod plynoucích z 
obecných oprávnění a zvyšováním 
využívání těchto druhů oprávnění a 
zlepšení postavení spotřebitelů s ohledem 
na koexistenci starých a nových aplikací;

Pozměňovací návrh 29

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. f 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) předcházení případům škodlivého rušení f) předcházení případům škodlivého rušení 
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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;

či narušování mezi zařízeními, a to 
usnadněním přípravy norem, jež umožní 
flexibilní a efektivní využívání rádiového 
spektra a zvýší odolnost přijímačů vůči 
rušení nebo posílení náležité regulace 
nastavení jejich výkonu, přičemž bude 
brán v úvahu zejména kumulativní dopad 
rostoucích objemů a hustoty rádiových 
zařízení a aplikací;

Pozměňovací návrh 30

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2002/20/ES o 
oprávnění pro sítě a služby elektronických 
komunikací (autorizační směrnice) 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. 

1. V souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2002/20/ES o 
oprávnění pro sítě a služby elektronických 
komunikací (autorizační směrnice) ve 
znění směrnice 2009/140/ES 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.

Pozměňovací návrh 31

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Členské státy zajistí, aby podmínky a 
postupy výběru podporovaly investice a 
účinné využívání rádiového spektra a 
koexistenci mezi novými a stávajícími 
službami a zařízeními ve prospěch 
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koncových uživatelů a spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 32

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – název 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hospodářská soutěž Regulační zásady hospodářské soutěže v 
oblasti elektronických komunikací

Pozměňovací návrh 33

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 34

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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:

2. Aby mohly členské státy zachovat a 
podpořit účinnou hospodářskou soutěž na 
vnitřním trhu a v souladu s čl. 9 odst. 7 
rámcové směrnice a čl. 5 odst. 6 
autorizační směrnice, mohou členské státy 
přijmout mimo jiné tato opatření, aniž by 
bylo dotčeno použití pravidel hospodářské 
soutěže:
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Pozměňovací návrh 35

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

d) Členské státy mohou v souladu 
s článkem 14 autorizační směrnice 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.

Pozměňovací návrh 36

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členské státy zajistí, aby postupy
povolování a výběru podporovaly účinnou 
hospodářskou soutěž, bránily 
bezdůvodným prodlevám a zohledňovaly 
postoj spotřebitelů, pokud jde o 
koexistenci aplikací.

Pozměňovací návrh 37

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

3. Členské státy zpřístupní do 17. června 
2015 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. V členských státech, které 
již značně pokročily v postupu přechodu 
k digitální technologii nebo které tento 
postup dokončily a v nichž se migrace 
povinných služeb může uskutečnit včas, 
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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.

doporučuje Komise toto pásmo zpřístupnit 
do 1. ledna 2013.

Pozměňovací návrh 38

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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).

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 zajistí, aby 
uvolnění pásma 800 MHz  neovlivnilo 
negativně uživatele služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí 
(Programme-Making and Special Events –
PMSE) ani stávající a budoucí rozhlasové 
přenosy, a zajistí pro dosavadní uživatele 
přiměřená kompenzační opatření za 
vzniklé nebo vznikající náklady spojené 
s přechodem. V souvislosti s 
přerozdělením pásma 800 MHz členské 
státy zabezpečí nerušené používání 
přijímačů koncovými uživateli.

Pozměňovací návrh 39

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zabezpečí, aby byla zavedena nezbytná 
technická a regulační opatření určená k 
předcházení rušení mezi elektronickými 
komunikačními službami v rádiovém 
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pásmu 800 MHz a uživateli služeb pro 
zajištění zpravodajských programů a 
pořádání hromadných společenských akcí 
(Programme-Making and Special Events 
– PMSE) pod úrovní 790 MHz.

Pozměňovací návrh 40

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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. 

5. Komise se vyzývá, aby přednostně 
přijala vhodná opatření podle čl. 9b odst. 3 
rámcové směrnice, 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.

Pozměňovací návrh 41

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

6. Komise v případě potřeby zajistí 
nepřetržitou dostupnost spektra pro 
poskytování harmonizovaných 
družicových služeb pro širokopásmový 
přístup, která budou pokrývat celé území 
Unie včetně nejvzdálenějších oblastí 
širokým pásmem umožňujícím přístup 
k internetu.

Pozměňovací návrh 42
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Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V zájmu podpory budoucího rozvoje 
inovativních audiovizuálních mediálních 
služeb, a zejména těch, které vyplývají z 
přechodu na digitální televizi, členské 
státy ve spolupráci s Komisí a po 
zohlednění hospodářských a sociálních 
přínosů vnitřního digitálního trhu 
zabezpečí dostupnost radiového spektra 
pro poskytování služeb audiovizuálních 
médií a ochranu rádiových kmitočtů, 
které si tyto služby vyžadují.

Pozměňovací návrh 43

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

3. Členské státy ve spolupráci s Komisí
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. Netýká se to rádiového 
spektra využívaného rozhlasem.

Pozměňovací návrh 44

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

4. Členské státy a Komise provedou ve 
spolupráci s vědeckou obcí revizi pásem 
spektra, jež vědecká a akademická obec 
potřebuje; určí výzkumné a vývojové 
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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.

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.

Pozměňovací návrh 45

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Inventarizace a monitorování stávajícího 
využívání rádiového spektra a nových 

potřeb

Inventarizace stávajícího využívání 
rádiového spektra a nových potřeb

Pozměňovací návrh 46

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

1. Členské státy v rámci vnitrostátního 
rozdělení pravomocí vytvoří seznam 
stávajících způsobů využívání rádiového 
spektra a možných budoucích potřeb 
využití spektra na svém příslušném území, 
zejména v rozmezí od 300 MHz do 3 GHz.
Členské státy zároveň přezkoumají 
technickou účinnost spektra využívaného 
pro nové služby.

Pozměňovací návrh 47

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Seznam podle odstavce 1. umožní 
hodnocení technické účinnosti stávajících 

2. Seznam podle odstavce 1 umožní 
hodnocení technické účinnosti stávajících 



PE454.499v02-00 26/27 AD\858991CS.doc

CS

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.

způsobů využívání spektra a určení 
neúčinných technologií a aplikací, 
nevyužívaných nebo neúčinně využívaných 
pásem spektra a možností sdílení spektra. 
Rovněž se zajistí, aby byla přijata 
potřebná opatření v zájmu co 
nejúčinnějšího využívání v případech, kdy 
toto využívání není optimální. V úvahu 
budou brány budoucí potřeby využití 
spektra podle poptávky spotřebitelů a 
operátorů a možnost tyto potřeby 
uspokojit.

Pozměňovací návrh 48

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

Pozměňovací návrh 49

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

3. Členské státy zajistí, aby mezinárodní 
regulace umožňovala plné využívání 
kmitočtových pásem pro účely stanovené 
právními předpisy členských států a Unie 
a aby byl k dispozici dostatečný rozsah 
vhodně chráněných pásem spektra pro 
odvětvové politiky Unie.
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