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Pozměňovací návrh 22
Louis Grech

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

(1) Ustanovení čl. 8a odst. 3 směrnice 
2002/21/ES Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 7. března 2002 o společném 
předpisovém rámci pro sítě a služby 
elektronických komunikací (rámcová 
směrnice)3 stanoví, že Komise může 
předkládat Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrhy na vytvoření víceletých 
programů politiky rádiového spektra, které 
stanoví politickou orientaci a cíle pro 
strategické plánování a harmonizaci 
využívání rádiového spektra v souladu se 
směrnicemi platnými pro sítě a služby 
elektronických komunikací. Tato politická 
orientace a cíle by se měly týkat 
dostupnosti a účinného využívání 
rádiového spektra, což je nezbytnou 
podmínkou vytvoření a fungování 
vnitřního trhu. Program politiky rádiového 
spektra je zahrnut mezi 50 priorit Aktu 
o jednotném 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. 
Komise by za tímto účelem a s ohledem na 
podporu cílů a klíčových opatření 
rámcově definovaných ve strategii EU 
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2020, Digitální agendě pro Evropu, Unii 
inovací a sdělení k Aktu o jednotném trhu 
měla stanovit cílové datum, k němuž 
předloží legislativní návrh na vytvoření 
evropského akčního programu politiky 
rádiového spektra.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Jürgen Creutzmann

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

(1) Ustanovení čl. 8a odst. 3 směrnice 
2002/21/ES Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 7. března 2002 o společném 
předpisovém rámci pro sítě a služby 
elektronických komunikací (rámcová 
směrnice)3 stanoví, že Komise může 
předkládat Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrhy na vytvoření víceletých 
programů politiky rádiového spektra, které 
stanoví politickou orientaci a cíle pro 
strategické plánování a harmonizaci 
využívání rádiového spektra v souladu se 
směrnicemi platnými pro sítě a služby 
elektronických komunikací. Tato politická 
orientace a cíle by se měly týkat 
dostupnosti a účinného využívání 
rádiového spektra, což je nezbytnou 
podmínkou vytvoření a fungování 
vnitřního trhu. Tímto rozhodnutím nejsou 
dotčeny stávající právní předpisy EU, 
zejména směrnice 1999/5/ES a směrnice 
2002/19/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 
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rádiové spektrum pro účely veřejného 
pořádku, veřejné bezpečnosti a obrany.

států organizovat a využívat své rádiové 
spektrum pro účely veřejného pořádku, 
veřejné bezpečnosti a obrany.

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Lena Kolarska-Bobińska

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 
licencovaných přenosových práv nebo 
nelicencovaných užívacích práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(2) Rádiové spektrum je hlavním veřejným
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 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Louis Grech

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 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Hans-Peter Mayer

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 

(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 
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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.

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. Nezbytnou reformu 
nesmí v žádném případě zbrzdit nároky 
současných majitelů kmitočtů.

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) S ohledem na to, aby nedocházelo k 
akumulaci rádiového spektra v rukou 
společností s dominantním postavením na 
trhu a aby byla v zájmu uživatelů 
podporována větší možnost volby, by měl 
tento program rovněž zajistit, aby bylo 
rádiové spektrum přidělováno 
spravedlivým a vyváženým způsobem, tak 
aby poskytovatelům služeb umožňovalo 
nabízet spotřebitelům širokou škálu 
kulturně rozmanitého televizního, 
rozhlasového a digitálního vysílání.

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Christel Schaldemose

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) S ohledem na to, aby nedocházelo 
k akumulaci rádiového spektra v rukou 
společností s dominantním postavením na 
trhu a aby byla v zájmu uživatelů 
podporována větší možnost volby, by měl 
tento program rovněž zajistit, aby bylo 
rádiové spektrum přidělováno 
spravedlivým a vyváženým způsobem, tak 
aby poskytovatelům služeb umožňovalo 
nabízet spotřebitelům širokou škálu 
kulturně rozmanitého televizního, 
rozhlasového a digitálního vysílání.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Hans-Peter Mayer

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 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.
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 
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přitom i v budoucnu mělo rozhodovat 
v příslušném členském státě a s ohledem 
na obchodní modely, které jsou v tomto 
členském státě zavedené.

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Jürgen Creutzmann

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.

Or. de

Pozměňovací návrh 32
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Zajišťování optimálního využívání 
rádiového spektra jakožto veřejného statku
si může vyžádat inovační řešení ve 
způsobu udělování oprávnění, jako je 
kolektivní využívání rádiového spektra, 
obecná oprávnění nebo sdílení 
infrastruktury. Uplatňování těchto zásad v 
Unii by mohlo být usnadněno tím, že pro 
využívání rádiového spektra budou 
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podmínky. Obecná oprávnění, která 
představují nejméně náročný systém, jsou 
zvláště zajímavá v případech, kdy nehrozí, 
že rozvoji dalších služeb bude bránit 
vzájemné rušení frekvencí.

stanoveny určité společné či konvergenční 
podmínky. Obecná oprávnění, která 
představují nejméně náročný systém, jsou 
zvláště zajímavá v případech, kdy nehrozí, 
že rozvoji dalších služeb bude bránit 
vzájemné rušení frekvencí.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Lena Kolarska-Bobińska

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 
uvedených práv kdekoli v Unii.

(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 licencovaných práv by 
navíc usnadnily koordinované zavádění 
těchto opatření všemi členskými státy a 
nabývání uvedených práv kdekoli v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Hans-Peter Mayer

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 
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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 
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).

(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 se na trhu uplatní 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 
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 
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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).

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Catherine Stihler

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 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, aby 
nedocházelo ke škodlivému rušení či 
narušování signálu současných či 
budoucích uživatelů rádiového spektra.

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Christel Schaldemose

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 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
lze využívat 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. V 
dlouhodobějším horizontu by bylo možné 
uvažovat o dalších pásmech spektra 
v pásmu UHF, a to v závislosti na reálné 
poptávce na trhu, sociálních a kulturních 
cílech, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Catherine Stihler

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 

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
lze využívat pásmo 800 MHz. Díky 
harmonizaci technických podmínek podle 
rozhodnutí 2010/267/EU a doporučení 
Komise ze dne 28. října 2009, které vyzývá 
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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.

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. V 
dlouhodobějším horizontu by bylo možné 
uvažovat o dalších pásmech spektra 
v pásmu UHF, a to v závislosti na reálné 
poptávce na trhu, sociálních a kulturních 
cílech, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Bernadette Vergnaud

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 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je zajímavým řešením 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 v pásmu UHF, a to v závislosti na 
reálné poptávce na trhu, sociálních a 
kulturních cílech, 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 



AM\858228CS.doc 15/53 PE458.837v01-00

CS

spojena i povinnost pokrytí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Robert Rochefort

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 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je lze využít 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 
v pásmu UHF, a to v závislosti na reálné 
poptávce na trhu, sociálních a kulturních 
cílech, 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Jürgen Creutzmann

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 
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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 
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 je třeba 
prozkoumat možnosti využívání dalších 
pásem spektra, a to na základě výsledků 
inventarizace stávajícího využití rádiového 
spektra v Unii a jejích nových potřeb 
uvedených v článku 8. S ohledem na to, že 
v pásmu 800 MHz lze vysílat na velké 
vzdálenosti, měla by být s právy spojena i 
povinnost pokrytí.

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Constance Le Grip

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 

(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 
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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.

uvažovat o dalších pásmech spektra do 790 
MHz, a to s ohledem na výsledky 
inventarizace stávajícího využití rádiového 
spektra a 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Cristian Silviu Buşoi

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 
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 se pro 
všechny typy služeb mělo uvažovat o 
dalších pásmech spektra. S ohledem na to, 
že v pásmu 800 MHz lze vysílat na velké 
vzdálenosti, měla by být s právy spojena i 
povinnost pokrytí.

Or. en

Odůvodnění

Toto rozhodnutí by mělo zachovávat zásady neutrality technologií a služeb stanovené v 
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revidovaném rámci pro elektronické komunikace, a umožnit tak, aby pro všechny typy služeb 
a technologií platily stejné podmínky soutěže, z čehož budou mít nakonec prospěch 
spotřebitelé, protože tím získají možnost většího výběru.

Pozměňovací návrh 43
Hans-Peter Mayer

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) Vedle aktuální možnosti využívání 
pásma 900 MHz, která vyplývá 
z pozměněné směrnice GSM a která je 
významná z hlediska zvyšování 
konkurenceschopnosti, je pro pokrytí 
velkých oblastí bezdrátovými 
širokopásmovými službami 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. Klíčový 
význam má přitom také to, aby byla 
urychleně a v souladu s pravidly 
hospodářské soutěže provedena směrnice 
GSM.

Or. de
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Pozměňovací návrh 44
Hans-Peter Mayer

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 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. Klíčový 
význam má přitom také to, aby byla 
urychleně a v souladu s pravidly 
hospodářské soutěže provedena směrnice 
GSM.

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 

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 

(14) Protože společný přístup a úspory z 
rozsahu jsou klíčem k rozvoji 
širokopásmových komunikací v celé Unii a 
mohou zabránit narušování hospodářské 
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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.

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), 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Jürgen Creutzmann

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 

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 

(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, 
lhůty pro udělení práv 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 
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pásma, která jsou přidělena pro bezdrátové 
komunikace a která jsou spojena s 
možností převádět nebo pronajímat užívací 
práva.

možností převádět nebo pronajímat užívací 
práva.

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Christel Schaldemose

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 20 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pro další vývoj stávající praxe a na základě 
zásad definovaných v závěrech Rady ze 
dne 3. února 1992 týkajících se postupu na 
Světové správní konferenci rádiových 
komunikací v roce 1992, a v případech, 
kdy se Světové radiokomunikační 
konference (WRC) a další mnohostranná 
jednání týkají zásad a politických 
záležitostí s důležitým rozměrem pro Unii, 
měla by mít Unie 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Jürgen Creutzmann

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 24 
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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.

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 25 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25 a) Žádným z ustanovení tohoto 
rozhodnutí by neměla být dotčena 
ochrana, 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 komunikací 1.
______________
1 Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 37.

Or. it

Pozměňovací návrh 50
Eija-Riitta Korhola

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Christel Schaldemose

Návrh rozhodnutí
Článek 1 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíl Cíl a oblast působnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Christel Schaldemose

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 

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

spektra, aby bylo zajištěno fungování 
vnitřního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Jürgen Creutzmann

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.
__________________________

1 Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 37.

Or. de

Pozměňovací návrh 54
Christel Schaldemose

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny 
platné právní předpisy EU ani opatření 
učiněná na vnitrostátní úrovni v souladu s 
právními předpisy EU, jež mají sledovat 
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Catherine Stihler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Jürgen Creutzmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – 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 a 
celoplošně uspokojována stoupající 
poptávka po využití kmitočtů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 57
Catherine Stihler

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 a zároveň respektována 
významná sociální, kulturní a 
hospodářská hodnota rádiového spektra;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Hans-Peter Mayer

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. Směrodatné je při tom 
zachovávání zásad flexibility, efektivního 
a požadavkům poptávky odpovídajícího 
využívání rádiového spektra, jakož i 
zajištění podmínek rovné a 
nediskriminační hospodářské soutěže a 
zohledňování zvláštností jednotlivých 
členských států v oblasti obchodních 
modelů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 59
Hans-Peter Mayer

Návrh rozhodnutí
Čl. 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 nejjednoduššího a 
nediskriminačního systému oprávnění, a 
to tak, aby byla maximalizována flexibilita 
a účinnost využívání rádiového spektra;

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Jürgen Creutzmann

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 a dobře fungující koordinace 
sjednocování a normalizace rádiového 
spektra.

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Hans-Peter Mayer

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, zejména na 
podporu cílů týkajících se priorit v oblasti 
poskytování širokopásmového připojení a 
zajištění hospodářské soutěže, zvláště také 
prostřednictvím včasného provedení 
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směrnice GSM;

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Catherine Stihler

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – 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 a zároveň 
zohledňování významných cílů obecného 
zájmu, jako je kulturní rozmanitost a 
pluralita médií, a rovněž i zájmů různých 
uživatelů rádiového spektra;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – 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 a nezanedbatelnou ztrátu kulturní 
rozmanitosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 64
Christel Schaldemose

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – 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 a nezanedbatelnou ztrátu kulturní 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – 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, zejména formou odebírání práv 
na rádiové spektrum či formou jiných 
opatření;

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) vymezení oblastí rádiového spektra, 
které by bylo možné využívat bez 
licenčních práv anebo které by byly 
vyhrazeny pro účely vědeckého výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Jürgen Creutzmann

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.

Or. de
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Pozměňovací návrh 68
Jürgen Creutzmann

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 základě 
normalizačních pravomocí udělených 
Komisí příslušným normalizačním 
orgánům.

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

Or. de

Pozměňovací návrh 69
Christel Schaldemose

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 základě 
normalizačních pravomocí udělených 
Komisí příslušným normalizačním 
orgánům.

3. Členské státy a Komise budou 
spolupracovat na přípravě a sjednocování 
norem pro rádiová zařízení a 
telekomunikační terminály, jakož i pro 
elektrická a elektronická zařízení a sítě, a 
to v případě potřeby na základě 
normalizačních pravomocí udělených 
Komisí příslušným normalizačním 
orgánům. Zvláštní pozornost by měla být 
věnována také normám pro zařízení, které 
budou používat postižené osoby, jež ovšem 
nebudou zbaveny práva používat podle 
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svého přání zařízení, které těmto normám 
nebude odpovídat.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Lena Kolarska-Bobińska

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 jakožto 
veřejného statku.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Lena Kolarska-Bobińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Za účelem omezování nadměrných 
emisí elektromagnetického pole a pro 
zvyšování efektivity přenosových sítí 
budou členské státy podporovat větší 
spolupráci mezi držiteli licencí 
poskytujících práva na rádiové spektrum, 
jejímž cílem bude sdílení přenosových 
infrastruktur, zvláště pak v hustě 
osídlených oblastech.

Or. en

Odůvodnění

Na každé budově s anténami provozovatelů mobilních sítí jsou dnes tři nebo čtyři antény 
různých provozovatelů, které šíří rádiové vlny. Takový stav by nebyl nutný, pokud by na jejich 
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místě stála jediná anténa, která by byla součástí veřejné nebo sdílené infrastruktury, vysílala 
čistý signál a mohli ji využívat všichni provozovatelé poskytující služby. Omezilo by se tak 
plýtvání, zvýšila efektivita a snížily hladiny emisí, kterým jsou vystaveni lidé bydlící nebo 
pracující v dané budově. Členské státy by tomu měly aktivně napomáhat.

Pozměňovací návrh 72
Hans-Peter Mayer

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.

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Lena Kolarska-Bobińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Někteří provozovatelé nejsou hospodářskými subjekty, např. provozovatelé ve vojenské nebo 
akademické sféře.

Pozměňovací návrh 74
Lena Kolarska-Bobińska

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 rádiového spektra mezi 
hospodářské subjekty tím, že vyhradí 
rádiové spektrum novým subjektům 
v kmitočtovém pásmu či skupině pásem 
s podobnými vlastnostmi, nebo tím, že
rádiové spektrum v těchto kmitočtových 
pásmech vyhradí pro nelicencované 
užívání.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Hans-Peter Mayer

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.
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Or. de

Pozměňovací návrh 76
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

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 aby 
tyto postupy podporovaly účinnou 
hospodářskou soutěž. S ohledem na to, aby 
nedocházelo k akumulaci rádiového 
spektra v rukou společností 
s dominantním postavením na trhu a aby 
byla v zájmu uživatelů podporována větší 
možnost volby, by členské státy měly 
rovněž zajistit, aby bylo rádiové spektrum 
přidělováno spravedlivým a vyváženým 
způsobem, tak aby poskytovatelům služeb 
umožňovalo nabízet spotřebitelům širokou 
škálu kulturně rozmanitého televizního, 
rozhlasového a digitálního vysílání.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Christel Schaldemose

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 aby 
tyto postupy podporovaly účinnou 
hospodářskou soutěž. S ohledem na to, aby 
nedocházelo k akumulaci rádiového 
spektra v rukou společností 
s dominantním postavením na trhu a aby 
byla v zájmu uživatelů podporována větší 
možnost volby, by členské státy měly
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rovněž zajistit, aby bylo rádiové spektrum 
přidělováno spravedlivým a vyváženým 
způsobem, tak aby poskytovatelům služeb 
umožňovalo nabízet spotřebitelům širokou 
škálu kulturně rozmanitého televizního, 
rozhlasového a digitálního vysílání.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

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, se při 
tom řídí výhradně podmínkami ve smyslu 
článku 6 směrnice 2002/20/ES 
(autorizační směrnice) a dodržují postup 
pro stanovování či změnu těchto 
podmínek v souladu se směrnicí 
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.

Or. it
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Pozměňovací návrh 79
Jürgen Creutzmann

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, se při 
tom řídí výhradně podmínkami ve smyslu 
článku 6 autorizační směrnice a dodržují 
postup pro stanovování či změnu těchto 
podmínek v souladu se směrnicí 
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.

Or. de

Pozměňovací návrh 80
Eija-Riitta Korhola

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, jež stanoví směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009, 
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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.

Or. en

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.

Pozměňovací návrh 81
Jürgen Creutzmann

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 

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 
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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.

spolupráci s členskými státy kontrolovat 
používání pásem spektra v celém jeho 
rozsahu a posuzovat, zda je možné uvolnit 
další pásma a zpřístupnit je pro nové 
aplikace.

Or. de

Pozměňovací návrh 82
Cristian Silviu Buşoi

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 pásem spektra a posuzovat, zda 
je možné uvolnit další pásma a zpřístupnit 
je pro nové aplikace.

Or. en

Odůvodnění

Omezení spektra na pásmo pod 1 GHz je neodůvodněné, protože je pro účely tohoto právního 
nástroje příliš konkrétní, a tedy do budoucna nevyhovující, zejména bereme-li v úvahu nové 
technologie. Ukazuje se, že se připravují technická řešení, která budou umožňovat 
provozování nových aplikací na vyšších hladinách pásma UHF. Omezíme-li rozsah spektra na 
jedno určité pásmo, omezujeme tím zároveň v neprospěch spotřebitelů možnost rozvoje 
nových technologií a aplikací.
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Pozměňovací návrh 83
Christel Schaldemose

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 17. června 
2015 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu s 
harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2015/ES. V členských státech, kde 
významně pokročil přechod na digitální 
systém nebo je tento přechod dokončen a 
kde je možné včas zajistit převedení 
zavedených služeb, Komise doporučí, aby 
toto pásmo bylo zpřístupněno do 1. ledna 
2013. 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 3 GHz) a posuzovat, zda je 
možné uvolnit další pásma a zpřístupnit je 
pro nové aplikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Catherine Stihler

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 

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. 676/2015/ES. V členských státech, kde 
významně pokročil přechod na digitální 
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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.

systém nebo je tento přechod dokončen a 
kde je možné včas zajistit převedení 
zavedených služeb, Komise doporučí, aby 
toto pásmo bylo zpřístupněno do 1. ledna 
2013. 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 3 GHz) a posuzovat, zda je 
možné uvolnit další pásma a zpřístupnit je 
pro nové aplikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Constance Le Grip

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 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, zejména 
v rozsahu od 300 MHz do 3 GHz, jak 
stanoví článek 8 tohoto rozhodnutí, a 
posuzovat, zda je možné uvolnit další 
pásma a zpřístupnit je pro nové aplikace.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 86
Robert Rochefort

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 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Bernadette Vergnaud

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 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 
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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.

zvláštní výjimky. V souladu s článkem 9 
směrnice 2002/21/ES bude Komise ve 
spolupráci s členskými státy kontrolovat 
používání pásma UHF v celém jeho 
rozsahu a posuzovat, zda je možné uvolnit 
další pásma a zpřístupnit je pro nové 
aplikace.

Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Jürgen Creutzmann

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), případně 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) ani služby pozemního vysílání.

Členské státy ve spolupráci s Komisí 
prozkoumají zejména možnosti 
technického řešení souběžného využívání 
pásem spektra ze strany uživatelů 
pozemního vysílání a mobilních 
komunikačních služeb, aby bylo možné 
zohlednit různé potřeby těchto uživatelů v 
městských aglomeracích a řídce 
osídlených oblastech.

Or. de
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Pozměňovací návrh 89
Christel Schaldemose

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 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) a nepovede k narušování 
stávajících vysílacích služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Catherine Stihler

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 

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 
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uvolnění pásma 800 MHz neovlivní 
negativně uživatele služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí 
(Programme-Making and Special Events –
PMSE).

uvolnění pásma 800 MHz neovlivní 
negativně uživatele služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí 
(Programme-Making and Special Events –
PMSE) a nepovede k narušování 
stávajících vysílacích služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Jürgen Creutzmann

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.

Or. de

Pozměňovací návrh 92
Catherine Stihler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
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provedou nezbytná technická a regulační 
opatření, která zajistí, aby ze strany 
elektronických komunikačních služeb 
provozovaných v pásmu 800 MHz 
nedocházelo ke škodlivému rušení 
vysílacích služeb a služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí 
(Programme-Making and Special Events 
– PMSE) vysílaných v pásmu pod 
790 MHz.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Catherine Stihler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Komise vybídne členské státy k tomu, 
aby včas zajistily dostatečné prostředky na 
úhradu nákladů spojených s přechodem 
na novou technologii a s prováděním 
opatření, která omezí rušení vysílacích 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Lena Kolarska-Bobińska

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 

6. Členské státy a Komise zajistí 
dostupnost dostatečného spektra pro 
poskytování širokopásmových družicových 
služeb umožňujících přístup k internetu za 
cenu srovnatelnou s pozemními nabídkami 
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Unie včetně nejvzdálenějších oblastí 
širokým pásmem umožňujícím přístup k 
internetu za srovnatelnou cenu s 
pozemními nabídkami.

s cílem zajistit, aby všichni občané měli 
přístup k vyspělým digitálním službám, 
včetně širokopásmového připojení, a to 
zejména ve vzdálených a řídce osídlených 
oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

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 
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 k 
internetu.

Or. en

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, které 
bylo na evropské úrovni licencováno v roce 2009, splňuje požadavky na poskytování 
harmonizovaných družicových služeb pro širokopásmový přístup.

Pozměňovací návrh 96
Frank Engel

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. -1 (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Za účelem podpory dalšího rozvoje 
inovativních audiovizuálních sdělovacích 
prostředků a dalších služeb pro občany 
Evropské unie, 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.

Or. en

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 97
Christel Schaldemose

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí dostatečné možnosti provozování 
služeb pozemního vysílání, aniž je tím 
dotčena zásada neutrality služeb.

Or. en

Odůvodnění

V mnoha částech Evropy nevyužívá většina lidí ke sledování televize přenosů UHF, nýbrž 
kabelu, optického vlákna, družice nebo širokopásmového připojení. UHF se pro televizní 
příjem postupně přestává používat už od 80. letech minulého století a tento trend bude 
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pravděpodobně v následujících letech pokračovat. „Dostatečnými možnostmi provozování“ se 
rozumí to, že provozovatelé vysílání mohou počítat s tím, že budou mít spektrum v rozsahu, 
který jim umožní zajistit vysílání pro jejich  uživatele i v případě, že šířka pásma nebude 
bezdrátová. Regulační orgány pak možná najdou možnosti pro funkčnější využití kanálů 
UHF, které byly tradičně přidělovány pro účely televizního vysílání.

Pozměňovací návrh 98
Eija-Riitta Korhola

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 by mělo probíhat v kmitočtu 
1 GHz nebo vyšším.

Or. en

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 99
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 4 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Jürgen Creutzmann

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 pro všechna 
kmitočtová pásma seznam stávajících 
způsobů využívání rádiového spektra a 
možných budoucích potřeb využití spektra 
v Evropské unii.

Or. de

Pozměňovací návrh 101
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

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 

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

způsobů využívání rádiového spektra a 
možných budoucích potřeb využití spektra 
v Evropské unii, zejména v rozmezí od 300 
MHz do 5 GHz.

Or. en

Odůvodnění

Domníváme se, že přidělené kmitočty rádiového spektra je třeba přezkoumat přinejmenším 
v rozsahu od 400 MHz do 5 GHz, aby bylo možné zajistit, že nejméně do roku 2020 bude 
dostatek volného spektra pro mobilní širokopásmové sítě. Zjišťujeme, že Komise se ve svých 
návrzích zabývá hlavně pásmy v rozsahu od 300 MHz do 3 GHz, a obáváme se, že na 
uspokojení budoucích požadavků tento rozsah nebude stačit. Zvláště pak upozorňujeme na to, 
že Komise sama uznává, že v souvislosti s poskytováním širokopásmového připojení pro 
všechny je důležité pásmo 3,5 GHz.

Pozměňovací návrh 102
Jürgen Creutzmann

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, 
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.

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

Or. de
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Pozměňovací návrh 103
Catherine Stihler

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, 
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.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Lena Kolarska-Bobińska

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Christel Schaldemose

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 1 
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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

Or. en


