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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. První program politiky rádiového spektra (RSPP) je důležitým krokem k zajištění účinného
a optimálního využívání tohoto omezeného zdroje. Politika rádiového spektra je podstatou 
stěžejní Digitální agendy Komise pro Evropu a je klíčová pro splnění cílů stanovených 
strategií EU 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a program je zahrnut 
mezi 50 priorit Aktu o jednotném trhu. 

2. Cílem programu politiky rádiového spektra (RSPP) je vytvoření konkurenceschopného
a dynamického evropského průmyslu poskytujícího bezdrátové širokopásmové služby
a vybavení. Program usiluje o vytvoření prostředí, ve kterém by se mohly rozvíjet 
celoevropské služby.

3. Přidělování spektra, které je veřejným statkem, by mělo sledovat nejlepší zájmy 
evropských občanů. Účinné a účelné přidělování spektra s sebou přinese více společenského, 
kulturního a hospodářského prospěchu, podpoří výběr spotřebitelů, napomůže dlouhodobé 
konkurenceschopnosti evropského průmyslu a přispěje k realizaci vnitřního digitálního trhu. 

4. Využívání mobilního širokopásmového připojení znamená pro občany přínos a přenos 
údajů přes mobilní sítě za poslední roky stoupl. Tento růst nadále pokračuje, jelikož počet 
inteligentních telefonů (smartphone), malých počítačů s dotykovým displejem (tablet PC)
a karet/klíčů pro připojení do sítě se rovnoměrně zvyšuje. Navíc mobilní širokopásmové 
připojení má stále důležitější úlohu při poskytování a inovaci služeb v ostatních odvětvích, 
jako jsou zdravotní péče, vzdělávání, kultura a veřejná správa.

5. Harmonizace frekvencí sníží náklady na zavádění mobilních sítí, sníží výdaje spotřebitelů 
na mobilní zařízení a podpoří hospodářskou soutěž a výběr spotřebitelů. Navíc se sníží 
škodlivé přeshraniční rušení a poruchy. 

6. Účinné využívání spektra může výrazně pomoci při zajištění univerzálního přístupu
k elektronickým komunikacím, zejména pro občany a firmy se sídlem v méně zvýhodněných 
nebo vzdálených oblastech, jako jsou venkovské oblasti nebo ostrovy. 

7. Harmonizace spektra a rozvoj nabídky bezdrátových širokopásmových služeb představuje 
nové nástroje a příležitosti pro poskytování kulturních služeb. Současně je důležité zajistit 
existující možnosti pro služby pozemní televizního vysílání. Dodatečné náklady na uvolnění 
pásma budou v případě potřeby hrazeny členskými státy.

8. RSPP si musí stanovit realistické, ale ambiciózní cíle, které by evropským společnostem 
zajistily silnou pozici v rámci hospodářské soutěže na světovém trhu. Bez těchto 
ambiciózních cílů hrozí, že Evropská unie bude zaostávat. Navíc uvolnění bezdrátového 
spektra v rozmezí 790MHz – 862MHz (800Mhz) je důležité s ohledem na dosažení cílů 
stanovených v Digitální agendě pro Evropu, jak pokud jde o rychlé internetové připojení, tak
o omezení digitální propasti. Proces uvolnění by měl být realizován co nejdříve, nejpozději do 
roku 2013. Elektronická správa včetně elektronického zadávání veřejných zakázek by měla 
přispět k rozšíření širokopásmového připojení napříč EU.
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9. Je třeba, aby byl stanoven dlouhodobý strategický závazek na období po roce 2015. Jelikož 
jsou ve hře tak vysoké investice, je důležité zajistit právní jistotu. 

Pokud jde o návrh programu politiky rádiového spektra, navrhovatelka zdůrazňuje, že je 
třeba: 

a) vytvořit harmonizovaná kmitočtová pásma s cílem podpořit celoevropské služby, snížit 
administrativní zátěž a dále posílit vnitřní trh;

b) podpořit uvolnění spektra v rozmezí 790MHz – 862MHz pro mobilní širokopásmové 
připojení do roku 2013;

c) přezkoumat další uvolnění spektra ve „druhém kmitočtovém podpásmu“ do 790MHz, 
což by umožnilo reagovat na trvalý růst přenosu údajů;

d) podporovat frekvence s větší kapacitou, jako např. 2,3 GHz;

e) pamatovat na to, že je třeba RSPP přijmout co nejdříve. Je prvořadé zvolit přístup 
zaměřený na dosažení shody, který by se soustředil na klíčové otázky, a zejména na 
potřebu získat více frekvencí pro mobilní služby. 

Z hlediska vnitřního trhu jsou výše uvedené cíle cestou k podpoře udržitelného růstu
a udržitelných pracovních míst v Evropě. Průmysl mobilních komunikací je z historického 
hlediska katalyzátorem hospodářského rozvoje širší společnosti. Potřebujeme proto vytvořit 
prostředí, které podporuje investice, vytváří prostor pro růst a zajišťuje Evropě vedoucí místo 
na světovém trhu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 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 

(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 
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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
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.

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. Program politiky rádiového 
spektra podporuje cíle a klíčová opatření 
zdůrazněné ve strategii EU 2020 a 
v Digitální agendě a je zahrnut mezi 50 
priorit Aktu o jednotném trhu. Tímto 
rozhodnutím nejsou dotčeny stávající 
právní předpisy EU, zejména směrnice 
1999/5/ES, 2002/19/ES, 2002/20/ES,
2002/21/ES a 2009/140/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. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Rádiové spektrum je veřejný statek, 
který se nemůže stát soukromým 
majetkem, nýbrž podléhá státní regulaci, 
jejímž účelem je usnadnit využívání 
rádiového spektra prostřednictvím 
přenosových práv, kterým byla udělena 
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licence, nebo užívacích práv bez licence.

Pozměňovací návrh 3

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 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. Účinné 
využívání spektra rovněž přispívá
k zajištění univerzálního přístupu
k elektronickým komunikacím, zejména 
pro občany a firmy se sídlem v méně 
obydlených nebo vzdálených oblastech, 
jako jsou venkovské oblasti nebo ostrovy.
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.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) S ohledem na řízení, přidělování
a využívání rádiového spektra je třeba 
přijmout nový hospodářský a sociální 
přístup, který se zaměří především na 
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formulaci právních předpisů, jež zajistí 
větší účinnost rádiového spektra a lepší 
plánování kmitočtů a poskytnou záruky 
proti chování, které je rozporu s pravidly 
hospodářské soutěže, a proti sociálně 
necitlivým opatřením vztahujícím se na 
využívání rádiového spektra.

Pozměňovací návrh 5

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. Využívání 
harmonizovaného spektra je rovněž 
důležité pro zajištění kvality služeb 
poskytovaných prostřednictvím 
elektronických komunikací a pro dosažení 
úspor z rozsahu snížením jak nákladů na 
zavádění mobilních sítí, tak výdajů 
spotřebitelů na mobilní zařízení. 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. Nezbytnou reformu 
nesmí v žádném případě zbrzdit nároky 
současných majitelů kmitočtů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 Evropu, 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.

(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, podporovat,
rozvíjet a pomáhat odvětvím, jež závisejí 
na informačních a komunikačních 
technologiích, jako je např. elektronický 
obchod, a překonávat digitální propast. Je 
to rovněž klíčové opatření v rámci 
Digitální agendy pro Evropu, 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. Program 
zejména podporuje rozvoj nových trhů
a služeb pro MSP a vytváření nových 
pracovních míst. Podněcuje rovněž 
hospodářskou soutěž a umožňuje 
spotřebitelům využívat většího výběru
a lepších cen za zboží a služby. 
Elektronická správa, včetně zadávání 
veřejných zakázek, by měla přispět
k rozšíření širokopásmového připojení. 
Program by rovněž měl podporovat
a rozvíjet další odvětvové politiky 
Evropské unie, jako je udržitelné životní 
prostředí a hospodářské a sociální 
začlenění pro všechny občany Evropské 
unie, zejména pro postižené osoby
a občany žijící ve vzdálených oblastech. 
Vzhledem k významu bezdrátových 
aplikací pro inovace je tento program také 
hlavní iniciativou na podporu politik 
Evropské unie v oblasti inovací.

Pozměňovací návrh 7
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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. I když je správa 
rádiového spektra převážně v kompetenci 
jednotlivých států, musí být vykonávána
v souladu se stávajícími právními předpisy 
Unie a musí umožňovat opatření zaměřená 
na plnění politik Unie. S ohledem na 
překážky, které tím vznikají na evropských 
trzích, je naléhavě zapotřebí, aby v oblasti 
využívání rádiového spektra nebyly 
zaváděny žádné zvláštní vnitrostátní 
právní předpisy, přidělování práv na jeho 
využívání by se přitom i v budoucnu mělo 
rozhodovat v příslušném členském státě a 
s ohledem na obchodní modely, které jsou
v tomto členském státě zavedené.

Pozměňovací návrh 8

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 
získaného spektra, by navíc usnadnily 
koordinované zavádění těchto opatření 
všemi členskými státy a nabývání 

(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, společná opatření 
zabraňující akumulaci rádiového spektra, 
jež by mohla vést ke vzniku dominantního 
postavení a nepatřičnému nevyužívání 
získaného spektra, a společné normy pro 
odebírání těchto práv, kterým byla 
udělena licence, by navíc usnadnily 
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uvedených práv kdekoli v Unii. koordinované zavádění těchto opatření 
všemi členskými státy a nabývání 
uvedených práv kdekoli v Unii.

Pozměňovací návrh 9

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 
rádiového spektra pro jednotlivé 

(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. 
Podmínky přidělování práv by měly být 
stanoveny tak, aby umožňovaly rovnou 
hospodářskou soutěž, co se týče pokrytí 
signálem, a aby na trh mohly vstupovat
i nové společnosti. Neměly by být také 
znevýhodňovány nové technologie
s odůvodněním, že jsou na trhu dostupné 
až později. 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 
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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).

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).

Pozměňovací návrh 10

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 6 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. Za účelem 
doplnění výše uvedeného by soupis měl 
rovněž zahrnovat přehled opatření, která 
členské státy přijaly s cílem provádět 
rozhodnutí přijatá na úrovni EU týkající 
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se harmonizace a využívání konrétních 
kmitočtových pásem.

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 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 
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 případě výjimečných 
místních okolností může Komise povolit 
do roku 2015 zvláštní výjimky na základě 
řádně odůvodněných žádostí členských 
států. V dlouhodobějším horizontu by se 
mělo uvažovat o dalších pásmech spektra
v pásmu UHF na základě podrobného 
soupisu využívání rádiového spektra
a možných budoucích potřeb využití 
spektra v Unii, a to v závislosti na reálné 
poptávce na trhu, sociálních a kulturních 
cílech, získaných zkušenostech
a nedostatečné kapacitě jiných pásem 
spektra vhodných na pokrytí. Klíčový 
význam má přitom také to, aby byla 
urychleně a v souladu s pravidly 
hospodářské soutěže provedena směrnice 
GSM.

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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.

(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  lhůty pro udělení 
práv, délku užívacích práv a podmínky 
odebrání či převedení 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.

Pozměňovací návrh 13

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

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 25 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Žádné z ustanovení této směrnice 
nemá za cíl omezovat ochranu, kterou 
hospodářským subjektům zaručuje 
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 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 15

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíl Cíl a oblast působnosti

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 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.

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

Pozměňovací návrh 17
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Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Tímto rozhodnutím nejsou dotčena 
ustanovení o postupu pro analýzu trhu, 
která jsou součástí 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 jejich vzájemném propojení
a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro 
sítě a služby elektronických komunikací1.
______________
1Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 37.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny 
platné právní předpisy EU 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.

Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Článek 2 – písm. a
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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 nejúčinněji
a celoplošně uspokojována stoupající 
poptávka po využití kmitočtů, zvýšena 
kvalita služeb a zajištěn univerzální 
přístup k elektronickým komunikacím, 
který by překonal existující zeměpisné 
rozdíly, a současně dodržování důležitých 
společenských, kulturních
a ekonomických hodnot spektra. Toho by 
mělo být dosaženo zajištěním podmínek 
rovné a nediskriminační hospodářské 
soutěže a zohledňováním zvláštností 
jednotlivých členských států v oblasti 
obchodních modelů;

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Článek 2 – písm. c 

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 
nediskriminačního a nejjednoduššího 
systému oprávnění s cílem maximalizovat 
flexibilitu a účinnost využívání rádiového 
spektra;

Pozměňovací návrh 21

Návrh rozhodnutí
Článek 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 a dobře fungující koordinace 
sjednocování a normalizace rádiového 
spektra.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh rozhodnutí
Článek 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 
politických cílů Unie, zejména priorit
v oblasti širokopásmového přopojení, 
zláště účinným provedením směrnice 
GSM, a na podporu  rozvoje 
hospodářských činností založených na 
elektronických komunikacích, jako je 
např. elektronický obchod, v oblastech, ve 
kterých v současnosti není širokopásmové 
připojení dostupné. Při zajištění 
dostupnosti musí být zaručena 
hospodářská soutěž a zohledněny důležité 
cíle v oblasti veřejného zájmu, jako je 
kulturní rozmanitost a pluralita 
sdělovacích prostředků, a současně
i zájmy různých uživatelů rádiového 
spektra;

Pozměňovací návrh 23

Návrh rozhodnutí
Článek 3 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 24
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Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. g a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) stanovení oblasti rádiového spektra, 
jež by měly být zpřístupněny bez 
licenčních práv, anebo vyhrazeny pro 
vědecké účely;

Pozměňovací návrh 25

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) přijmou členské státy do 1. ledna 
2013 vhodná opatření v oblasti povolování
a přidělování kmitočtů, zaměřená na rozvoj 
širokopásmových služeb.

Pozměňovací návrh 26

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

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 
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základě normalizačních pravomocí 
udělených Komisí příslušným 
normalizačním orgánům.

základě normalizačních pravomocí 
udělených Komisí příslušným 
normalizačním orgánům. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována také 
normám pro zařízení, které budou 
používat postižené osoby, jež ovšem 
nebudou zbaveny práva používat podle 
svého přání zařízení, které těmto normám 
nebude odpovídat. Dobře fungující 
koordinace sjednocování a normalizace 
rádiového spektra má přitom velký 
význam proto, aby uživatelé měli možnost 
používat v rámci vnitřního trhu bez 
omezení zařízení, která jsou na fungování 
rádiového spektra závislá.

Pozměňovací návrh 27

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 jako 
veřejného statku.

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Opatření uvedená v odstavci 1 budou 
prováděna jako další opatření vedle 
zpřístupnění pásma 900 MHz, k němuž by 
podle pozměněné směrnice GSM mělo 
dojít v rámci podpory 
konkurenceschopnosti v brzké době. Tato 
opatření nesmí být diskriminační a nesmí 
narušovat hospodářskou soutěž 
ve prospěch společností, které mají na 
trhu dominantní postavení.
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Pozměňovací návrh 29

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 v plné míře 
plnit povinnosti stanovené v článku 1,
a zejména zajistit, aby hospodářská soutěž 
nebyla narušována akumulováním, 
převáděním či změnami užívacích práv na 
rádiové kmitočty, pečlivě v rámci svých 
plánů na přidělení spektra posoudí, zda 
plánované přidělení může na jejich území 
omezit nebo narušit hospodářskou soutěž 
na dotčených mobilních trzích s ohledem 
na existující spektra přidělená 
konkurenčním mobilním operátorům.
Pokud plánované přidělení spektra
s ohledem na existující přidělená spektra 
může omezit nebo narušit hospodářskou 
soutěž, členské státy přijmou alespoň 
jedno z těchto opatření, aniž by bylo 
dotčeno použití pravidel hospodářské 
soutěže:

Pozměňovací návrh 30

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Členské státy mohou podniknout 
kroky, aby zajistily rovnoměrnější 
přidělování spektra mezi hospodářské 
subjekty tím, že vyhradí spektrum novým 
subjektům v kmitočtovém pásmu či 
skupině pásem s podobnými vlastnostmi, 
nebo tím, že v těchto pásmech vyhradí 
spektrum pro využití bez udělení licence;

Pozměňovací návrh 31
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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 při povolování
a výběru nedocházelo k prodlevám
a diskriminaci a aby tyto postupy 
podporovaly účinnou hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 32

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy, které mají v úmyslu 
přijímat opatření podle odstavce 2, stanoví 
podmínky v souladu s článkem 6 
autorizační směrnice a ve shodě s postupy 
pro stanovování či změnu těchto 
podmínek pro uvžívací práva na rádiové 
kmitočty, jež stanoví 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 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.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uvést znění v soulad s regulačním rámcem pro 
telekomunikační služby. Zřejmé není zejména to, zda toto rozhodnutí (čl. 5 odst. 2) navrhuje 
udělit vnitrostátním regulačním orgánům nové pravomoci, nebo zda navrhované opravné 
prostředky a ochranná opatření vyplývají ze stávajících právních předpisů. Vnitrostátní 
regulační orgány by především neměly mít možnost obcházet postup pro přezkoumávání trhu 
(včetně článku 7 rámcové směrnice) a ukládat přístupové povinnosti v případech, kde takovou 
pravomoc doposud neměly.
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Pozměňovací návrh 33

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 
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.

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými v rozhodnutí 
2010/267/EU 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 pásma UHF (tj. spektra
v rozsahu od 300 MHz do 3GHz)
a posuzovat, zda je možné uvolnit další 
pásma a zpřístupnit je pro nové aplikace. 
Zejména by v dlouhodobém horizontu 
měla být zvážena druhá digitální 
dividenda.

Pozměňovací návrh 34

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 

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); přitom budou zkoumat 
jednotlivé možnosti a v případě potřeby 
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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).

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).

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
přijmou nezbytná technická a regulační 
opatření, která zajistí, aby nedocházelo ke 
škodlivému rušení mezi mobilními 
komunikačními službami a uživateli 
rozhlasového vysílání a služeb pro 
zajištění zpravodajských programů
a pořádání hromadných společenských 
akcí (Programme-Making and Special 
Events – PMSE). Členské státy včas
uvolní dostatečné prostředky na úhradu 
nákladů spojených se zpřístupněním 
pásma 800 MHz a provedením 
ochranných opatření proti rušení.

Pozměňovací návrh 36

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

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

Odůvodnění

Domníváme se, že nespadá do oblasti působnosti tohoto rozhodnutí, aby Komise zajišťovala, 
že budou dostupné harmonizované družicové služby pro širokopásmový přístup „umožňující 
přístup k internetu za cenu srovnatelnou s pozemními nabídkami“, a že pásmo SHF, kterému 
byla na evropské úrovni udělena licence v roce 2009, splňuje požadavky na poskytování 
harmonizovaných družicových služeb pro širokopásmový přístup.

Pozměňovací návrh 37

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. -1 (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Za účelem podpory dalšího rozvoje 
inovativních audiovizuálních sdělovacích 
prostředků a dalších služeb pro občany 
Evropské unie a s ohledem na 
hospodářský a sociální přínos jednotného 
digitálního trhu zajistí členské státy ve 
spolupráci s Komisí dostupnost 
dostatečného spektra pro družicové
a pozemní zajištění těchto služeb.

Odůvodnění

K plnění cílů obecného zájmu potřebuje dostatečné spektrum nejen pozemní vysílání, ale 
dostatečné spektrum potřebují také družice, má-li i nadále probíhat vývoj a zavádění 
inovativních technologií, umožňujících další rozvoj vyspělých digitálních služeb, včetně 
nových kvalitních audiovizuálních služeb, jako je HDTV nebo 3DTV. K využívání spektra je 
třeba zaujmout komplexní přístup, který bude podporovat všechny technologie, které mohou 
přinášet hospodářský a sociální prospěch občanům i podnikům, a přispívat tak k plně 
fungujícímu jednotnému digitálnímu trhu.

Pozměňovací návrh 38

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 3 
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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. 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.

Pozměňovací návrh 39

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy se ve spolupráci
s Komisí snaží najít minimální soubor 
harmonizovaných základních pásem 
služeb pro zajištění zpravodajských 
programů a pořádání hromadných 
společenských akcí (tzv. PMSE) v Unii
v souladu s cíli Unie zlepšit propojení 
vnitřního trhu a přístup ke kultuře. 
Vysílání v těchto harmonizovaných 
pásmech probíhá v kmitočtu 1 GHz nebo 
vyšším.

Odůvodnění

Umělci a umělecké skupiny se v současnosti na svých turné setkávají s problémy, protože 
kmitočty, které byly přiděleny bezdrátovým mikrofonům, se liší nejen v jednotlivých členských 
státech, ale také v jednotlivých městech a regionech. Zpravodajské programy a hromadné 
společenské akce (Programme-Making and Special Events – PMSE) nevyžadují pokrytí 
velkých oblastí, takže pásmo nad 1 GHz by pro ně bylo ideální.

Pozměňovací návrh 40

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 4 b (nový) 



PE458.565v02-00 26/29 AD\861423CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Členské státy a Komise zajistí 
dostupnost rádiového spektra pro zařízení 
využívající technologii rádiové 
identifikace (RFID) a další bezdrátové 
komunikační technologie v rámci plánu 
Internet věcí (IOT) a zajistí normalizaci 
přidělování rádiového spektra pro 
komunikaci v rámci plánu IOT ve všech 
členských státech.

Pozměňovací návrh 41

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. 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 harmonizovaného spektra
v Evropské unii. Tento seznam nejprve 
obsáhne kmitočty v rozmezí od 300 MHz 
do 6 GHz. Zahrne rovněž přehled 
opatření, která členské státy přijaly
s cílem provádět rozhodnutí přijatá na 
úrovni EU týkající se harmonizace
a využívání specifických kmitočtových 
pásem.

Pozměňovací návrh 42

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Seznam podle odstavce 1 umožní 
hodnocení technické účinnosti stávajících 
způsobů využívání spektra a určení 
neúčinných technologií a aplikací, 

2. Seznam podle odstavce 1 umožní 
hodnotit na základě jasně vymezených
a transparentních kritérií a metod 
technickou účinnost stávajících způsobů 
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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.

využívání spektra a určit neúčinné 
technologie a aplikace, nevyužívaná nebo 
neúčinně využívaná pásma spektra
a možnosti sdílení spektra. V úvahu budou 
brány budoucí potřeby využití spektra 
podle poptávky spotřebitelů, obchodníků
a operátorů a možnost tyto potřeby 
uspokojit.

Pozměňovací návrh 43

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise do seznamu podle odstavce 1 
zahrne podle možnosti také informace
o využívání spektra v partnerských třetích 
zemích sousedících se členskými státy, 
pakliže by mohlo mít přímý nebo nepřímý 
vliv na využívání spektra v Unii.

Pozměňovací návrh 44

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

4. Unie politicky a odborně podpoří 
členské státy při dvoustranných
a mnohostranných 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 
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Unie v politice rádiového spektra. Unie v politice rádiového spektra.
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