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Pozměňovací návrh 24
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Návrh  Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

DOPORUČENÍ KOMISE

o opatřeních ke snížení nákladů na 
zavádění sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací

o opatřeních ke snížení nákladů na 
zavádění sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací

(Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje 
k celému znění textu.)

Or. de

Odůvodnění

Podle čl. 4 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) je vnitřní trh oblastí, 
v níž se uplatňuje sdílená pravomoc Unie a členských států, a podle článku 5 Smlouvy o 
Evropské unii (SEU) musí být zohledněna i zásada proporcionality. Cílů dotčených opatření 
mohou uspokojivě dosáhnout členské státy. Není zapotřebí žádné úředně stanovené 
harmonizace ani nařízení Evropského parlamentu a Rady.

Pozměňovací návrh 25
Giles Chichester

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o opatřeních ke snížení nákladů na 
zavádění sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací

o opatřeních ke snížení nákladů na 
zavádění sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací
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(Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)

Or. en

Odůvodnění

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje k celému znění textu. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh 26
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o opatřeních ke snížení nákladů na 
zavádění sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací

o opatřeních ke snížení nákladů na 
zavádění sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací

(Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)

Or. de

Odůvodnění

Navrhovaný text by měl být v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality stanovenými 
v článku 5 SEU přijat v podobě směrnice. Pokud by měl být přijat v podobě nařízení, omezila 
by se flexibilita, kterou si vyžadují zvláštní vnitrostátní a regionální podmínky, vznikla by 
zbytečná byrokracie a byly by ignorovány stávající předpisy členských států. Výraz 
„nařízení“ by tudíž měl být v celém textu nahrazen výrazem „směrnice“.

Pozměňovací návrh 27
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Název 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Návrh Návrh
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o opatřeních ke snížení nákladů na 
zavádění sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací

o opatřeních ke snížení nákladů na 
zavádění sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací

(Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)

Or. en

Odůvodnění

Nařízení nezohledňuje rozdíly mezi členskými státy, ani úroveň hospodářské soutěže. EU by 
členským státům měla poskytnout určitou míru volnosti, aby mohly opatření provádět 
způsobem, který je vhodný pro jejich vnitrostátní podmínky.

Pozměňovací návrh 28
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Návrh Návrh
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o opatřeních ke snížení nákladů na 
zavádění sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací

o opatřeních ke snížení nákladů na 
zavádění sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací

(Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)

Or. en

Odůvodnění

Horizontální pozměňovací návrhy, které v celém znění nahradí výraz „nařízení“ výrazem 
„směrnice“. Aby byl dopad návrhu maximální, je důležité, aby členské státy mohly 
navrhovaná ustanovení provádět flexibilním způsobem zohledňujícím vnitrostátní podmínky. 
Vlastnická práva, práva vlastníků pozemků a místní stavební povolení spadají do kompetencí 
jednotlivých členských států a všechna navrhovaná opatření musí respektovat zásadu 
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subsidiarity.

Pozměňovací návrh 29
Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Návrh Návrh
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o opatřeních ke snížení nákladů na 
zavádění sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací

o opatřeních ke snížení nákladů na 
zavádění sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací

(Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje k 
celému znění textu.)

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se vztahuje horizontálně na celý text. Zásadní obavy vlastníků 
elektrických sítí a rovněž 14 zamítavých stanovisek vnitrostátních parlamentů členských států 
týkajících se souladu tohoto dokumentu se zásadou subsidiarity by mohly přimět Parlament 
k tomu, aby zpochybnil, zda pokročí v přijímání tohoto dokumentu jakožto nařízení. Je rovněž 
zřejmé, že se nařízení zeširoka snaží řešit inherentně místní problémy. Zdá se, že místní 
povědomí o tom, že je důležité využívat také synergických účinků, je již vysoké.

Pozměňovací návrh 30
Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Právní východisko 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

po postoupení návrhu legislativního aktu s ohledem na stanoviska vnitrostátních 
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vnitrostátním parlamentům, parlamentů k návrhu legislativního aktu,

Or. en

Odůvodnění

Stanoviska jsou již známa a obsažena v databázi IPEX.

Pozměňovací návrh 31
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) vzhledem k tomu, že informační a 
komunikační technologie jsou základem 
digitální společnosti a v dnešní době 
představují přibližně 20 % ročního růstu 
evropské produktivity, 4,5 % evropského 
HDP a přináší 25 % soukromých investic 
v oblasti výzkumu a vývoje a tím mohou 
mimořádně přispívat k růstu a k 
zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Členské státy, uznávajíce význam 
zavádění vysokorychlostního 
širokopásmového připojení, schválily
ambiciózní cíle pro širokopásmový internet 
uvedené ve sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Digitální agenda pro 

(2) Evropská unie a její členské státy, 
uznávajíce význam zavádění 
vysokorychlostního širokopásmového 
připojení, si přejí schválit ambiciózní cíle 
pro širokopásmový internet. Sdělení
Komise Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů – Digitální 
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Evropu – Digitální růst pro Evropu29

(„Digitální agenda“): 100% pokrytí 
širokopásmovým připojením do roku 2013 
a zvýšená rychlost 30 Mb/s pro všechny 
domácnosti, přičemž alespoň 50 % 
domácností s internetovým připojením má 
do roku 2020 mít rychlost nad 100 Mb/s.

agenda pro Evropu – Digitální růst pro 
Evropu29 („Digitální agenda“) stanoví, že 
do roku 2020 by všichni Evropané měli 
mít přístup k internetu o rychlosti vyšší 
než 30 Mb/s a alespoň 50 % evropských 
domácností by mělo mít internetové 
připojení o rychlosti nad 100 Mb/s.
Vzhledem k rychlému vývoji technologií, 
které vedou k ještě rychlejšímu 
internetovému připojení, a rostoucí 
poptávce po elektronických službách je 
však v současnosti přiměřené, aby cílem 
bylo ambicióznější internetové připojení o 
rychlosti nad 100 Mb/s a 50 % domácností 
mělo do roku 2020 přístup k připojení o 
rychlosti 1 Gb/s, jak je uvedeno v usnesení 
Evropského parlamentu o „digitální 
agendě pro růst, mobilitu a zaměstnanost: 
čas přeřadit na vyšší rychlost“29a.

__________________ __________________
29 COM(2010)0245; viz také přezkum 
Digitální agendy, COM(2012)0784 final.

29 COM(2010)0245; viz také přezkum 
Digitální agendy, COM(2012)0784 final.
29a (2013/2593(RSP))

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Členské státy, uznávajíce význam 
zavádění vysokorychlostního 
širokopásmového připojení, schválily 
ambiciózní cíle pro širokopásmový internet 
uvedené ve sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Digitální agenda pro 
Evropu – Digitální růst pro Evropu29

(„Digitální agenda“): 100% pokrytí 
širokopásmovým připojením do roku 2013 

(2) Členské státy, uznávajíce význam 
zavádění vysokorychlostního 
širokopásmového připojení, schválily cíle 
pro širokopásmový internet uvedené ve 
sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů –
Digitální agenda pro Evropu – Digitální 
růst pro Evropu29 („Digitální agenda“): 
100% pokrytí širokopásmovým připojením 
do roku 2013 a zvýšená rychlost 30 Mb/s 
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a zvýšená rychlost 30 Mb/s pro všechny 
domácnosti, přičemž alespoň 50 % 
domácností s internetovým připojením má 
do roku 2020 mít rychlost nad 100 Mb/s.

pro všechny domácnosti, přičemž alespoň 
50 % domácností s internetovým 
připojením má do roku 2020 mít rychlost 
nad 100 Mb/s. Upozorňuje však na to, že 
vzhledem k rychlému vývoji technologií, 
které vedou k ještě rychlejšímu 
internetovému připojení, je v současnosti 
přiměřené, aby cílem bylo internetové 
připojení o rychlosti nad 100 Mb/s pro 
všechny domácnosti v Unii a 50 % 
domácností by mělo mít přístup 
k připojení o rychlosti 1 Gb/s, jak je 
uvedeno v usnesení Evropského 
parlamentu o „digitální agendě pro růst, 
mobilitu a zaměstnanost: čas přeřadit na 
vyšší rychlost“.

__________________ __________________
29 COM(2010)0245; viz také přezkum 
Digitální agendy, COM(2012)0784 final.

29 COM(2010)0245; viz také přezkum 
Digitální agendy, COM(2012)0784 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Členské státy, uznávajíce význam 
zavádění vysokorychlostního 
širokopásmového připojení, schválily 
ambiciózní cíle pro širokopásmový internet 
uvedené ve sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Digitální agenda pro 
Evropu – Digitální růst pro Evropu29

(„Digitální agenda“): 100% pokrytí 
širokopásmovým připojením do roku 2013 
a zvýšená rychlost 30 Mb/s pro všechny 
domácnosti, přičemž alespoň 50 % 
domácností s internetovým připojením má 
do roku 2020 mít rychlost nad 100 Mb/s.

(2) Členské státy uznávají, že zavádění 
vysokorychlostního širokopásmového 
připojení má rozhodující význam pro 
splnění závazků týkajících se cílů pro 
širokopásmový internet uvedených ve 
sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů –
Digitální agenda pro Evropu – Digitální 
růst pro Evropu29 („Digitální agenda“): 
100% pokrytí širokopásmovým připojením 
do roku 2013 a zvýšená rychlost 30 Mb/s 
pro všechny domácnosti, přičemž alespoň 
50 % domácností s internetovým 
připojením má do roku 2020 mít rychlost 
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nad 100 Mb/s. Zdůrazňuje však, že tyto 
cíle musí být považovány za absolutní 
minimum a Unie musí usilovat o 
ambicióznější cíle v oblasti 
širokopásmového připojení.

__________________ __________________
29 COM(2010)0245; viz také přezkum 
Digitální agendy, COM(2012)0784 final.

29 COM(2010)0245; viz také přezkum 
Digitální agendy, COM(2012)0784 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Vzhledem k tomu, že podle odhadů 
bude do roku 2020 k internetu připojeno 
50 miliard zařízení a do konce roku 2017 
se 15krát zvýší globální přenos dat; pokud 
má Evropa dosáhnout většího růstu, 
konkurenceschopnosti a produktivity, 
bude tento exponenciální růst v oblasti 
širokopásmového připojení vyžadovat 
ambiciózní politiky na úrovni Unie i 
členských států zaměřené na rozšíření 
kapacity naší pevné i mobilní sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Herbert Reul

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Digitální agenda rovněž zjistila potřebu 
opatření, jejichž cílem je snížit náklady na 

(3) Digitální agenda rovněž zjistila potřebu 
opatření, jejichž cílem je snížit náklady na 
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zavádění širokopásmového připojení na 
celém území Unie, včetně řádného 
plánování a koordinace a snižování 
administrativní zátěže.

zavádění širokopásmového připojení na 
celém území Unie, včetně řádného 
plánování, meziodvětvového, jednotného 
využívání stávající infrastruktury 
komunikací, včetně infrastruktury 
moderních technologií vysílání, lepší 
regulace a koordinace a snižování 
administrativní zátěže.

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Vzhledem k tomu, že snížení nákladů 
na zavádění vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací by rovněž 
přispělo k dosažení digitalizace veřejného 
sektoru, což by kromě snížení nákladů na 
veřejnou správu a účinnějších služeb 
poskytovaných občanům přineslo digitální 
pákový efekt pro všechna odvětví 
hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Herbert Reul

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Zavádění vysokorychlostních pevných 
a bezdrátových sítí elektronických 
komunikací v celé Unii vyžaduje značné 
investice, jejichž významnou část 
představují náklady na stavební práce.

(5) Zavádění vysokorychlostních pevných 
a bezdrátových sítí elektronických 
komunikací v celé Unii vyžaduje značné 
investice, jejichž významnou část 
představují náklady na stavební práce. 
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K účinnému zavádění širokopásmového 
připojení může přispět upuštění od 
(některých) nákladných stavebních prací.

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Opatření, jejichž cílem je zvýšit 
efektivitu využití existující infrastruktury a 
snížit náklady a zmenšit překážky při 
provádění nových stavebních prací, by 
měla poskytnout významný příspěvek k 
zajištění rychlého a rozsáhlého zavádění 
vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací za současného zachování 
účinné hospodářské soutěže.

(7) Opatření, jejichž cílem je zvýšit 
efektivitu využití existující infrastruktury a 
snížit náklady a zmenšit překážky při 
provádění nových stavebních prací, by 
měla poskytnout významný příspěvek k 
zajištění rychlého a rozsáhlého zavádění 
vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací za současného zachování 
účinné hospodářské soutěže, aniž by to 
mělo negativní dopad na bezpečnost, 
zabezpečení a bezproblémový provoz 
stávajících veřejných infrastruktur.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Cílem tohoto nařízení je stanovit určitá 
minimální práva a povinnosti platné v celé 
Unii s cílem usnadnit zavádění 
vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací a meziodvětvovou koordinaci. 
Při zajištění rovných podmínek by tím 
neměly být dotčeny stávající osvědčené 

(9) V souladu se zásadou subsidiarity a 
proporcionality je cílem této směrnice
stanovit určitá minimální práva a 
povinnosti platné v celé Unii s cílem 
usnadnit zavádění vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací a 
meziodvětvovou koordinaci. Při zajištění 
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postupy a opatření přijatá na vnitrostátní a 
místní úrovni, obsahující podrobnější 
ustanovení a podmínky, jakož i další 
opatření doplňující uvedená práva a 
povinnosti, v souladu se zásadou 
subsidiarity.

rovných podmínek by tím neměly být 
dotčeny stávající osvědčené postupy a 
opatření přijatá na vnitrostátní a místní 
úrovni, obsahující podrobnější ustanovení a 
podmínky, jakož i další opatření doplňující 
uvedená práva a povinnosti, v souladu se 
zásadou subsidiarity.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Kent Johansson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Cílem tohoto nařízení je stanovit určitá 
minimální práva a povinnosti platné v celé 
Unii s cílem usnadnit zavádění 
vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací a meziodvětvovou koordinaci. 
Při zajištění rovných podmínek by tím 
neměly být dotčeny stávající osvědčené 
postupy a opatření přijatá na vnitrostátní a 
místní úrovni, obsahující podrobnější 
ustanovení a podmínky, jakož i další 
opatření doplňující uvedená práva a 
povinnosti, v souladu se zásadou 
subsidiarity.

(9) Cílem tohoto nařízení je stanovit určitá 
minimální práva a povinnosti platné v celé 
Unii s cílem usnadnit zavádění 
vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací a meziodvětvovou koordinaci. 
Při zajištění rovných podmínek by tím 
neměly být dotčeny stávající osvědčené 
postupy a opatření přijatá na vnitrostátní a 
místní úrovni, obsahující podrobnější 
ustanovení a podmínky, jakož i další 
opatření doplňující uvedená práva a 
povinnosti, v souladu se zásadou 
subsidiarity. Dalším cílem je podpora 
otevřenosti a účinné hospodářské soutěže 
v oblasti síťových služeb.

Or. sv

Pozměňovací návrh 42
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Cílem tohoto nařízení je stanovit určitá 
minimální práva a povinnosti platné v celé 
Unii s cílem usnadnit zavádění 
vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací a meziodvětvovou koordinaci. 
Při zajištění rovných podmínek by tím 
neměly být dotčeny stávající osvědčené 
postupy a opatření přijatá na vnitrostátní a 
místní úrovni, obsahující podrobnější 
ustanovení a podmínky, jakož i další 
opatření doplňující uvedená práva a 
povinnosti, v souladu se zásadou 
subsidiarity.

(9) Cílem této směrnice je stanovit určitá 
minimální práva a povinnosti platné v celé 
Unii s cílem usnadnit zavádění 
vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací a meziodvětvovou koordinaci. 
Při zajištění rovných podmínek by tím 
neměly být dotčeny stávající osvědčené 
postupy a opatření přijatá na vnitrostátní a 
místní úrovni, obsahující podrobnější 
ustanovení a podmínky, jakož i další 
opatření doplňující uvedená práva a 
povinnosti, v souladu se zásadou 
subsidiarity.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pokud jsou s ohledem na zásadu lex 
specialis v platnosti zvláštní regulační 
opatření v souladu s právem EU, měla by 
mít přednost před minimálními právy a 
povinnostmi stanovenými tímto nařízením. 
Tímto nařízením by proto neměly být 
dotčeny právní předpisy EU a zejména 
žádná zvláštní regulační opatření, včetně 
ukládání nápravných opatření podnikům s 
významnou tržní silou v souladu s 
regulačním rámcem Unie pro elektronické 
komunikace (směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 
7. března 2002 o společném předpisovém 
rámci pro sítě a služby elektronických 
komunikací (rámcová směrnice)32, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o 
oprávnění pro sítě a služby elektronických 

(10) Pokud jsou s ohledem na zásadu lex 
specialis v platnosti zvláštní regulační 
opatření v souladu s právem EU, měla by 
mít přednost před minimálními právy a 
povinnostmi stanovenými touto směrnicí. 
Touto směrnicí by proto neměly být 
dotčeny právní předpisy EU a zejména 
žádná zvláštní regulační opatření, včetně 
ukládání nápravných opatření podnikům s 
významnou tržní silou v souladu s 
regulačním rámcem Unie pro elektronické 
komunikace (směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 
7. března 2002 o společném předpisovém 
rámci pro sítě a služby elektronických 
komunikací (rámcová směrnice)32, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o 
oprávnění pro sítě a služby elektronických 
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komunikací (autorizační směrnice)33, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o 
přístupu k sítím elektronických komunikací 
a přiřazeným zařízením (přístupová 
směrnice)34, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 
7. března 2002 o univerzální službě a 
právech uživatelů týkajících se sítí a služeb 
elektronických komunikací (směrnice o 
univerzální službě)35 a směrnice Komise 
2002/77/ES ze dne 16. září 2002 o 
hospodářské soutěži na trzích sítí a služeb 
elektronických komunikací36).

komunikací (autorizační směrnice)33, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o 
přístupu k sítím elektronických komunikací 
a přiřazeným zařízením (přístupová 
směrnice)34, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 
7. března 2002 o univerzální službě a 
právech uživatelů týkajících se sítí a služeb 
elektronických komunikací (směrnice o 
univerzální službě)35 a směrnice Komise 
2002/77/ES ze dne 16. září 2002 o 
hospodářské soutěži na trzích sítí a služeb 
elektronických komunikací36).

__________________ __________________
32 Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33. 32 Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33.
33 Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 21. 33 Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 21.
34 Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 7. 34 Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 7.
35 Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51. 35 Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51.
36 Úř. věst. L 249, 17.9.2002, s. 21. 36 Úř. věst. L 249, 17.9.2002, s. 21.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pro provozovatele sítí elektronických 
komunikací, zejména nové účastníky na 
trhu, může být výrazně efektivnější 
opětovně využít pro účely zavádění sítí 
elektronických komunikací existující 
fyzickou infrastrukturu včetně 
infrastruktury jiných veřejných služeb, 
zejména v oblastech, kde vhodná síť 
elektronických komunikací není k 
dispozici, nebo tam, kde vybudování nové 
fyzické infrastruktury nemusí být 
ekonomicky proveditelné. Synergie napříč 

(11) Pro provozovatele sítí elektronických 
komunikací, zejména nové účastníky na 
trhu, může být výrazně efektivnější 
opětovně využít pro účely zavádění sítí 
elektronických komunikací existující 
fyzickou infrastrukturu včetně 
infrastruktury jiných veřejných služeb, 
zejména v oblastech, kde vhodná síť 
elektronických komunikací není k 
dispozici, nebo tam, kde vybudování nové 
fyzické infrastruktury nemusí být 
ekonomicky proveditelné. Proto je třeba 
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odvětvími mohou navíc podstatně snížit 
potřebu stavebních prací pro zavádění sítí 
elektronických komunikací, a tím i 
společenské a ekologické náklady s nimi 
spojené, jako je znečištění, škodlivé vlivy a 
dopravní problémy. Toto nařízení by se 
proto mělo použít nejen na poskytovatele 
sítí elektronických komunikací, ale i na 
jakéhokoli vlastníka nebo držitele práv na 
užívání rozsáhlých a všudypřítomných 
fyzických infrastruktur vhodných pro 
uložení prvků sítí elektronických 
komunikací, mezi něž patří např. fyzické 
sítě pro poskytování elektřiny, plynu, vody 
a kanalizace, topení a dopravních služeb.

prozkoumat i synergie napříč odvětvími 
s cílem zjistit, zda mohou snížit potřebu 
stavebních prací pro zavádění sítí 
elektronických komunikací, a tím i 
společenské a ekologické náklady s nimi 
spojené, jako je znečištění, škodlivé vlivy a 
dopravní problémy. Toto nařízení by se 
proto mělo použít nejen na poskytovatele 
sítí elektronických komunikací, ale i na 
jakéhokoli vlastníka nebo držitele práv na 
užívání rozsáhlých a všudypřítomných 
fyzických infrastruktur vhodných pro 
uložení prvků sítí elektronických 
komunikací, mezi něž patří např. fyzické 
sítě pro poskytování elektřiny, plynu a 
dopravních služeb.

Or. de

Odůvodnění

Z technických, právních a zdravotních důvodů není vhodné začlenit všechny fyzické 
infrastruktury.

Pozměňovací návrh 45
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pro provozovatele sítí elektronických 
komunikací, zejména nové účastníky na 
trhu, může být výrazně efektivnější 
opětovně využít pro účely zavádění sítí 
elektronických komunikací existující 
fyzickou infrastrukturu včetně 
infrastruktury jiných veřejných služeb, 
zejména v oblastech, kde vhodná síť 
elektronických komunikací není k 
dispozici, nebo tam, kde vybudování nové 
fyzické infrastruktury nemusí být 
ekonomicky proveditelné. Synergie napříč 
odvětvími mohou navíc podstatně snížit 
potřebu stavebních prací pro zavádění sítí 

(11) Pro provozovatele sítí elektronických 
komunikací, zejména nové účastníky na 
trhu, může být výrazně efektivnější 
opětovně využít pro účely zavádění sítí 
elektronických komunikací vhodnou
existující fyzickou infrastrukturu včetně 
infrastruktury jiných veřejných služeb, 
zejména v oblastech, kde vhodná síť 
elektronických komunikací není k 
dispozici, nebo tam, kde vybudování nové 
fyzické infrastruktury nemusí být 
ekonomicky proveditelné. Synergie napříč 
odvětvími mohou navíc podstatně snížit 
potřebu stavebních prací pro zavádění sítí
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elektronických komunikací, a tím i 
společenské a ekologické náklady s nimi 
spojené, jako je znečištění, škodlivé vlivy a 
dopravní problémy. Toto nařízení by se 
proto mělo použít nejen na poskytovatele 
sítí elektronických komunikací, ale i na 
jakéhokoli vlastníka nebo držitele práv na 
užívání rozsáhlých a všudypřítomných 
fyzických infrastruktur vhodných pro 
uložení prvků sítí elektronických 
komunikací, mezi něž patří např. fyzické 
sítě pro poskytování elektřiny, plynu, vody 
a kanalizace, topení a dopravních služeb.

elektronických komunikací, a tím i 
společenské a ekologické náklady s nimi 
spojené, jako je znečištění, škodlivé vlivy a 
dopravní problémy. Toto nařízení by se 
proto mělo použít nejen na poskytovatele 
sítí elektronických komunikací, ale i na 
jakéhokoli vlastníka nebo držitele práv na 
užívání rozsáhlých a všudypřítomných 
fyzických infrastruktur vhodných pro 
uložení prvků sítí elektronických 
komunikací, mezi něž patří např. fyzické 
sítě pro poskytování elektřiny, plynu, vody 
a kanalizace, topení a dopravních služeb.

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pro provozovatele sítí elektronických 
komunikací, zejména nové účastníky na 
trhu, může být výrazně efektivnější 
opětovně využít pro účely zavádění sítí 
elektronických komunikací existující 
fyzickou infrastrukturu včetně 
infrastruktury jiných veřejných služeb, 
zejména v oblastech, kde vhodná síť 
elektronických komunikací není k 
dispozici, nebo tam, kde vybudování nové 
fyzické infrastruktury nemusí být 
ekonomicky proveditelné. Synergie napříč 
odvětvími mohou navíc podstatně snížit 
potřebu stavebních prací pro zavádění sítí 
elektronických komunikací, a tím i 
společenské a ekologické náklady s nimi 
spojené, jako je znečištění, škodlivé vlivy a 
dopravní problémy. Toto nařízení by se 
proto mělo použít nejen na poskytovatele 
sítí elektronických komunikací, ale i na 
jakéhokoli vlastníka nebo držitele práv na 
užívání rozsáhlých a všudypřítomných 

(11) Pro provozovatele sítí elektronických 
komunikací, zejména nové účastníky na 
trhu, může být výrazně efektivnější 
opětovně využít pro účely zavádění sítí 
elektronických komunikací existující 
fyzickou infrastrukturu včetně 
infrastruktury jiných veřejných služeb, 
zejména v oblastech, kde vhodná síť 
elektronických komunikací není k 
dispozici, nebo tam, kde vybudování nové 
fyzické infrastruktury nemusí být 
ekonomicky proveditelné. Synergie napříč 
odvětvími mohou navíc podstatně snížit 
potřebu stavebních prací pro zavádění sítí 
elektronických komunikací, a tím i 
společenské a ekologické náklady s nimi 
spojené, jako je znečištění, škodlivé vlivy a 
dopravní problémy. Tato směrnice by se 
proto mělo použít nejen na poskytovatele 
sítí elektronických komunikací, ale i na 
jakéhokoli vlastníka nebo držitele práv na 
užívání rozsáhlých a všudypřítomných 
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fyzických infrastruktur vhodných pro 
uložení prvků sítí elektronických 
komunikací, mezi něž patří např. fyzické 
sítě pro poskytování elektřiny, plynu, vody 
a kanalizace, topení a dopravních služeb.

fyzických infrastruktur vhodných pro 
uložení prvků sítí elektronických 
komunikací, mezi něž patří např. fyzické 
sítě pro poskytování elektřiny, plynu, vody 
a kanalizace, topení a dopravních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Peter Simon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pro provozovatele sítí elektronických 
komunikací, zejména nové účastníky na 
trhu, může být výrazně efektivnější 
opětovně využít pro účely zavádění sítí 
elektronických komunikací existující 
fyzickou infrastrukturu včetně 
infrastruktury jiných veřejných služeb, 
zejména v oblastech, kde vhodná síť 
elektronických komunikací není k 
dispozici, nebo tam, kde vybudování nové 
fyzické infrastruktury nemusí být 
ekonomicky proveditelné. Synergie napříč 
odvětvími mohou navíc podstatně snížit 
potřebu stavebních prací pro zavádění sítí 
elektronických komunikací, a tím i 
společenské a ekologické náklady s nimi 
spojené, jako je znečištění, škodlivé vlivy a 
dopravní problémy. Toto nařízení by se 
proto mělo použít nejen na poskytovatele 
sítí elektronických komunikací, ale i na 
jakéhokoli vlastníka nebo držitele práv na 
užívání rozsáhlých a všudypřítomných 
fyzických infrastruktur vhodných pro 
uložení prvků sítí elektronických 
komunikací, mezi něž patří např. fyzické 
sítě pro poskytování elektřiny, plynu, vody 
a kanalizace, topení a dopravních služeb.

(11) Pro provozovatele sítí elektronických 
komunikací, zejména nové účastníky na 
trhu, může být výrazně efektivnější
opětovně využít pro účely zavádění sítí 
elektronických komunikací existující 
fyzickou infrastrukturu včetně 
infrastruktury jiných veřejných služeb, 
zejména v oblastech, kde vhodná síť 
elektronických komunikací není k 
dispozici, nebo tam, kde vybudování nové 
fyzické infrastruktury nemusí být 
ekonomicky proveditelné. Synergie napříč 
odvětvími mohou navíc podstatně snížit 
potřebu stavebních prací pro zavádění sítí 
elektronických komunikací, a tím i 
společenské a ekologické náklady s nimi 
spojené, jako je znečištění, škodlivé vlivy a 
dopravní problémy. Toto nařízení by se 
proto mělo použít nejen na poskytovatele 
sítí elektronických komunikací, ale i na 
jakéhokoli vlastníka nebo držitele práv na 
užívání rozsáhlých a všudypřítomných 
fyzických infrastruktur vhodných pro 
uložení prvků sítí elektronických 
komunikací, mezi něž patří např. fyzické 
sítě pro poskytování elektřiny, plynu a 
dopravních služeb.

Or. de
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Odůvodnění

Zásahy do infrastruktury pro přepravu vody (včetně odstraňování a čištění odpadních a 
kanalizačních vod) může potenciálně ohrozit veřejné zdraví. Tyto oblasti by proto měly být z 
oblasti působnosti těchto ustanovení vyňaty. Rovněž tak sítě dálkového vytápění, neboť u 
vstupních a výstupních bodů, které by bylo nutné vytvořit pro prvky vysokorychlostních sítí, by 
nebylo možné zajistit nezbytnou hydroizolaci.

Pozměňovací návrh 48
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pro provozovatele sítí elektronických 
komunikací, zejména nové účastníky na 
trhu, může být výrazně efektivnější 
opětovně využít pro účely zavádění sítí 
elektronických komunikací existující 
fyzickou infrastrukturu včetně 
infrastruktury jiných veřejných služeb, 
zejména v oblastech, kde vhodná síť 
elektronických komunikací není k 
dispozici, nebo tam, kde vybudování nové 
fyzické infrastruktury nemusí být 
ekonomicky proveditelné. Synergie napříč 
odvětvími mohou navíc podstatně snížit 
potřebu stavebních prací pro zavádění sítí 
elektronických komunikací, a tím i 
společenské a ekologické náklady s nimi 
spojené, jako je znečištění, škodlivé vlivy a 
dopravní problémy. Toto nařízení by se 
proto mělo použít nejen na poskytovatele 
sítí elektronických komunikací, ale i na 
jakéhokoli vlastníka nebo držitele práv na 
užívání rozsáhlých a všudypřítomných 
fyzických infrastruktur vhodných pro 
uložení prvků sítí elektronických 
komunikací, mezi něž patří např. fyzické 
sítě pro poskytování elektřiny, plynu, vody 
a kanalizace, topení a dopravních služeb.

(11) Pro provozovatele sítí elektronických 
komunikací, zejména nové účastníky na 
trhu, může být výrazně efektivnější 
opětovně využít pro účely zavádění sítí 
elektronických komunikací existující 
fyzickou infrastrukturu včetně 
infrastruktury jiných veřejných služeb, 
zejména v oblastech, kde vhodná síť 
elektronických komunikací není k 
dispozici, nebo tam, kde vybudování nové 
fyzické infrastruktury nemusí být 
ekonomicky proveditelné. Synergie napříč 
odvětvími mohou navíc podstatně snížit 
potřebu stavebních prací pro zavádění sítí 
elektronických komunikací, a tím i 
společenské a ekologické náklady s nimi 
spojené, jako je znečištění, škodlivé vlivy a 
dopravní problémy. Toto nařízení by se 
proto mělo použít nejen na poskytovatele 
sítí elektronických komunikací, ale i na 
jakéhokoli vlastníka nebo držitele práv na 
užívání rozsáhlých a všudypřítomných 
fyzických infrastruktur vhodných pro 
uložení prvků sítí elektronických 
komunikací, mezi něž patří např. fyzické 
sítě pro poskytování elektřiny, plynu, 
topení a dopravních služeb.

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vzhledem ke nízké diferenciaci 
fyzických zařízení těchto sítí v nich často 
může být uložena široká řada prvků sítí 
elektronických komunikací, včetně těch, 
které jsou schopny poskytovat služby 
širokopásmového připojení o rychlosti 
alespoň 30 Mb/s v souladu se zásadou 
technologické neutrality, a to bez vlivu na 
hlavní poskytovanou službu a s 
minimálními náklady na přizpůsobení. 
Fyzickou infrastrukturu, která je určena 
pouze k uložení jiných prvků sítě, aniž by 
se sama stala aktivním prvkem sítě, lze 
proto v zásadě využít k uložení kabelů 
nebo vybavení elektronických komunikací 
nebo jakéhokoli jiného prvku sítí 
elektronických komunikací, bez ohledu na 
její skutečné využití nebo její vlastnictví.
Aniž je dotčeno sledování specifického 
obecného zájmu spojeného s 
poskytováním hlavní služby, měly by být 
podporovány synergie mezi provozovateli 
sítí, aby současně přispívali k dosažení 
cílů Digitální agendy.

(12) Vzhledem k nízké diferenciaci 
fyzických zařízení těchto sítí v nich často 
může být uložena široká řada prvků sítí 
elektronických komunikací, včetně těch, 
které jsou schopny poskytovat služby 
širokopásmového připojení o rychlosti 
alespoň 30 Mb/s v souladu se zásadou 
technologické neutrality, a to bez vlivu na 
hlavní poskytovanou službu a s 
minimálními náklady na přizpůsobení. 
Fyzickou infrastrukturu, která je určena 
pouze k uložení jiných prvků sítě, aniž by 
se sama stala aktivním prvkem sítě, lze 
proto v zásadě využít k uložení kabelů 
nebo vybavení elektronických komunikací 
nebo jakéhokoli jiného prvku sítí 
elektronických komunikací za 
předpokladu, že fyzická infrastruktura 
není vyloučena z technických důvodů 
nebo důvodů souvisejících se zdravím a 
její vlastnictví a všechna uživatelská práva 
jsou respektována.

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Edit Herczog

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vzhledem ke nízké diferenciaci (12) Vzhledem k nízké diferenciaci 
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fyzických zařízení těchto sítí v nich často 
může být uložena široká řada prvků sítí 
elektronických komunikací, včetně těch, 
které jsou schopny poskytovat služby 
širokopásmového připojení o rychlosti 
alespoň 30 Mb/s v souladu se zásadou 
technologické neutrality, a to bez vlivu na 
hlavní poskytovanou službu a s 
minimálními náklady na přizpůsobení. 
Fyzickou infrastrukturu, která je určena 
pouze k uložení jiných prvků sítě, aniž by 
se sama stala aktivním prvkem sítě, lze 
proto v zásadě využít k uložení kabelů 
nebo vybavení elektronických komunikací 
nebo jakéhokoli jiného prvku sítí 
elektronických komunikací, bez ohledu na 
její skutečné využití nebo její vlastnictví. 
Aniž je dotčeno sledování specifického 
obecného zájmu spojeného s poskytováním 
hlavní služby, měly by být podporovány 
synergie mezi provozovateli sítí, aby 
současně přispívali k dosažení cílů 
Digitální agendy.

fyzických zařízení těchto sítí v nich často 
může být uložena široká řada prvků sítí 
elektronických komunikací, včetně těch, 
které jsou schopny poskytovat služby 
širokopásmového připojení o rychlosti 
alespoň 30 Mb/s v souladu se zásadou 
technologické neutrality, a to bez vlivu na 
hlavní poskytovanou službu a s 
minimálními náklady na přizpůsobení. 
Fyzickou infrastrukturu, která je určena 
pouze k uložení jiných prvků sítě, aniž by 
se sama stala aktivním prvkem sítě, lze 
proto v zásadě využít k uložení kabelů 
nebo vybavení elektronických komunikací 
nebo jakéhokoli jiného prvku sítí 
elektronických komunikací, pokud 
vlastníci infrastruktury nebudou mít 
žádné obavy týkající se bezpečnosti ani 
budoucí obchodní zájmy. Aniž je dotčeno 
sledování specifického obecného zájmu 
spojeného s poskytováním hlavní služby, 
měly by být podporovány synergie mezi 
provozovateli sítí, aby současně přispívali 
k dosažení cílů Digitální agendy.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Herbert Reul

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vzhledem ke nízké diferenciaci 
fyzických zařízení těchto sítí v nich často 
může být uložena široká řada prvků sítí 
elektronických komunikací, včetně těch, 
které jsou schopny poskytovat služby 
širokopásmového připojení o rychlosti 
alespoň 30 Mb/s v souladu se zásadou 
technologické neutrality, a to bez vlivu na 
hlavní poskytovanou službu a s 
minimálními náklady na přizpůsobení. 
Fyzickou infrastrukturu, která je určena 

(12) Vzhledem k nízké diferenciaci 
fyzických zařízení těchto sítí v nich často 
může být uložena široká řada prvků sítí 
elektronických komunikací, včetně těch, 
které jsou schopny poskytovat služby 
širokopásmového připojení o rychlosti 
alespoň 30 Mb/s v souladu se zásadou 
technologické neutrality, a to bez vlivu na 
hlavní poskytovanou službu a s 
minimálními náklady na přizpůsobení. 
Fyzickou infrastrukturu, která je určena 
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pouze k uložení jiných prvků sítě, aniž by 
se sama stala aktivním prvkem sítě, lze 
proto v zásadě využít k uložení kabelů 
nebo vybavení elektronických komunikací 
nebo jakéhokoli jiného prvku sítí 
elektronických komunikací, bez ohledu na 
její skutečné využití nebo její vlastnictví. 
Aniž je dotčeno sledování specifického 
obecného zájmu spojeného s poskytováním 
hlavní služby, měly by být podporovány 
synergie mezi provozovateli sítí, aby 
současně přispívali k dosažení cílů 
Digitální agendy.

pouze k uložení jiných prvků sítě, aniž by 
se sama stala aktivním prvkem sítě, lze 
proto v zásadě využít k uložení kabelů 
nebo vybavení elektronických komunikací 
nebo jakéhokoli jiného prvku sítí 
elektronických komunikací, bez ohledu na 
její skutečné využití nebo její vlastnictví. 
Aniž je dotčeno sledování specifického 
obecného zájmu spojeného s poskytováním 
hlavní služby, měly by být podporovány 
synergie mezi provozovateli sítí, jakož i 
integrace všech dostupných technologií,
aby současně přispívali k dosažení cílů 
Digitální agendy.

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vzhledem ke nízké diferenciaci 
fyzických zařízení těchto sítí v nich často 
může být uložena široká řada prvků sítí 
elektronických komunikací, včetně těch, 
které jsou schopny poskytovat služby
širokopásmového připojení o rychlosti 
alespoň 30 Mb/s v souladu se zásadou 
technologické neutrality, a to bez vlivu na 
hlavní poskytovanou službu a s 
minimálními náklady na přizpůsobení. 
Fyzickou infrastrukturu, která je určena 
pouze k uložení jiných prvků sítě, aniž by 
se sama stala aktivním prvkem sítě, lze 
proto v zásadě využít k uložení kabelů 
nebo vybavení elektronických komunikací 
nebo jakéhokoli jiného prvku sítí 
elektronických komunikací, bez ohledu na 
její skutečné využití nebo její vlastnictví. 
Aniž je dotčeno sledování specifického 
obecného zájmu spojeného s poskytováním 
hlavní služby, měly by být podporovány 

(12) Vzhledem k nízké diferenciaci 
fyzických zařízení těchto sítí v nich často 
může být uložena široká řada prvků sítí 
elektronických komunikací, včetně těch, 
které jsou schopny poskytovat 
širokopásmového připojení o rychlosti 
alespoň 100 Mb/s a 1 Gb/s v souladu se 
zásadou technologické neutrality, a to bez 
vlivu na hlavní poskytovanou službu a s 
minimálními náklady na přizpůsobení. 
Fyzickou infrastrukturu, která je určena 
pouze k uložení jiných prvků sítě, aniž by 
se sama stala aktivním prvkem sítě, lze 
proto v zásadě využít k uložení kabelů 
nebo vybavení elektronických komunikací 
nebo jakéhokoli jiného prvku sítí 
elektronických komunikací, bez ohledu na 
její skutečné využití nebo její vlastnictví. 
Aniž je dotčeno sledování specifického 
obecného zájmu spojeného s poskytováním 
hlavní služby, měly by být podporovány 
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synergie mezi provozovateli sítí, aby 
současně přispívali k dosažení cílů 
Digitální agendy.

synergie mezi provozovateli sítí, aby 
současně přispívali k dosažení cílů 
Digitální agendy.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vzhledem ke nízké diferenciaci 
fyzických zařízení těchto sítí v nich často 
může být uložena široká řada prvků sítí 
elektronických komunikací, včetně těch, 
které jsou schopny poskytovat služby 
širokopásmového připojení o rychlosti 
alespoň 30 Mb/s v souladu se zásadou 
technologické neutrality, a to bez vlivu na 
hlavní poskytovanou službu a s 
minimálními náklady na přizpůsobení. 
Fyzickou infrastrukturu, která je určena 
pouze k uložení jiných prvků sítě, aniž by 
se sama stala aktivním prvkem sítě, lze 
proto v zásadě využít k uložení kabelů 
nebo vybavení elektronických komunikací 
nebo jakéhokoli jiného prvku sítí 
elektronických komunikací, bez ohledu na 
její skutečné využití nebo její vlastnictví. 
Aniž je dotčeno sledování specifického 
obecného zájmu spojeného s poskytováním 
hlavní služby, měly by být podporovány 
synergie mezi provozovateli sítí, aby 
současně přispívali k dosažení cílů 
Digitální agendy.

(12) Vzhledem k nízké diferenciaci 
fyzických zařízení těchto sítí v nich často 
může být uložena široká řada prvků sítí 
elektronických komunikací, a to bez vlivu 
na hlavní poskytovanou službu a s 
minimálními náklady na přizpůsobení. 
Fyzickou infrastrukturu, která je určena 
pouze k uložení jiných prvků sítě, aniž by 
se sama stala aktivním prvkem sítě, lze 
proto v zásadě využít k uložení kabelů 
nebo vybavení elektronických komunikací 
nebo jakéhokoli jiného prvku sítí 
elektronických komunikací, bez ohledu na 
její skutečné využití nebo její vlastnictví. 
Aniž je dotčeno sledování specifického 
obecného zájmu spojeného s poskytováním 
hlavní služby, měly by být podporovány 
synergie mezi provozovateli sítí, aby 
současně přispívali k dosažení cílů 
Digitální agendy.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) I když by tímto nařízením rovněž 
nemělo být dotčeno jakékoli specifické 
ochranné opatření potřebné k zajištění 
bezpečnosti a integrity sítí, jakož i k 
zajištění toho, že nebude dotčena hlavní 
služba poskytovaná provozovatelem sítě, 
obecná pravidla vnitrostátních právních 
předpisů zakazující provozovatelům sítě 
sjednat přístup k fyzické infrastruktuře ze 
strany poskytovatelů sítí elektronických 
komunikací by mohla bránit vytvoření trhu 
s přístupem k fyzické infrastruktuře, a měla 
by proto být zrušena. Opatřeními 
stanovenými tímto nařízením současně 
není dotčena možnost, aby členské státy 
zatraktivnily poskytování přístupu k 
infrastruktuře provozovateli veřejných 
služeb tím, že příjmy plynoucí z této 
služby v souladu s platnými právními 
předpisy EU vyloučí ze základu pro 
výpočet sazeb pro koncové uživatele jejich 
hlavní činnosti nebo činností.

(13) I když by touto směrnicí rovněž 
nemělo být dotčeno jakékoli specifické 
ochranné opatření potřebné k zajištění 
bezpečnosti a integrity sítí, jakož i k 
zajištění toho, že nebude dotčena hlavní 
služba poskytovaná provozovatelem sítě, 
obecná pravidla vnitrostátních právních 
předpisů zakazující provozovatelům sítě 
sjednat přístup k fyzické infrastruktuře ze 
strany poskytovatelů sítí elektronických 
komunikací by mohla bránit vytvoření trhu 
s přístupem k fyzické infrastruktuře, a měla 
by proto být zrušena. Opatřeními 
stanovenými touto směrnicí současně není 
dotčena možnost, aby členské státy 
zatraktivnily poskytování přístupu k 
infrastruktuře provozovateli veřejných 
služeb tím, že příjmy plynoucí z této 
služby v souladu s platnými právními 
předpisy EU vyloučí ze základu pro 
výpočet sazeb pro koncové uživatele jejich 
hlavní činnosti nebo činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Edit Herczog

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) I když by tímto nařízením rovněž 
nemělo být dotčeno jakékoli specifické 
ochranné opatření potřebné k zajištění 
bezpečnosti a integrity sítí, jakož i k 
zajištění toho, že nebude dotčena hlavní 
služba poskytovaná provozovatelem sítě, 
obecná pravidla vnitrostátních právních 

(13) I když by tímto nařízením rovněž 
nemělo být dotčeno jakékoli specifické 
ochranné opatření potřebné k zajištění 
bezpečnosti, zabezpečení a integrity sítí, 
jakož i k zajištění toho, že nebude dotčena 
hlavní služba poskytovaná provozovatelem 
sítě, obecná pravidla vnitrostátních 
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předpisů zakazující provozovatelům sítě 
sjednat přístup k fyzické infrastruktuře ze 
strany poskytovatelů sítí elektronických 
komunikací by mohla bránit vytvoření trhu 
s přístupem k fyzické infrastruktuře, a měla 
by proto být zrušena. Opatřeními 
stanovenými tímto nařízením současně 
není dotčena možnost, aby členské státy 
zatraktivnily poskytování přístupu k 
infrastruktuře provozovateli veřejných 
služeb tím, že příjmy plynoucí z této 
služby v souladu s platnými právními 
předpisy EU vyloučí ze základu pro 
výpočet sazeb pro koncové uživatele jejich 
hlavní činnosti nebo činností.

právních předpisů zakazující 
provozovatelům sítě sjednat přístup k 
fyzické infrastruktuře ze strany 
poskytovatelů sítí elektronických 
komunikací by mohla bránit vytvoření trhu 
s přístupem k fyzické infrastruktuře, a měla 
by proto být zrušena. Opatřeními 
stanovenými tímto nařízením současně 
není dotčena možnost, aby členské státy 
zatraktivnily poskytování přístupu k 
infrastruktuře provozovateli veřejných 
služeb tím, že příjmy plynoucí z této 
služby v souladu s platnými právními 
předpisy EU vyloučí ze základu pro 
výpočet sazeb pro koncové uživatele jejich 
hlavní činnosti nebo činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Provozovatel sítě může z objektivních 
důvodů odepřít přístup ke konkrétní 
fyzické infrastruktuře. Fyzická 
infrastruktura zejména nemusí být 
technicky vhodná s ohledem na konkrétní 
okolnosti týkající se infrastruktur, pro které 
byl vyžádán přístup; to zahrnuje i 
nedostatek prostoru. Podobně by za 
určitých okolností mohlo sdílení 
infrastruktury ohrozit integritu a 
bezpečnost sítě nebo poskytování služeb, 
které jsou prostřednictvím téže 
infrastruktury zajišťovány primárně. Dále, 
pokud provozovatel sítě již poskytuje 
velkoobchodní přístup k fyzické 
infrastruktuře sítě, která by splňovala 
potřeby žadatele o přístup, může mít 
přístup k uvedené fyzické infrastruktuře 
negativní hospodářský dopad na její 

(14) Provozovatel sítě může z objektivních 
důvodů odepřít přístup ke konkrétní 
fyzické infrastruktuře. Fyzická 
infrastruktura zejména nemusí být 
technicky vhodná s ohledem na konkrétní 
okolnosti týkající se infrastruktur, pro které 
byl vyžádán přístup; to zahrnuje i 
nedostatek prostoru. Podobně by za 
určitých okolností mohlo sdílení 
infrastruktury ohrozit integritu a 
bezpečnost sítě nebo poskytování služeb, 
které jsou prostřednictvím téže 
infrastruktury zajišťovány primárně. Dále, 
pokud provozovatel sítě již poskytuje 
velkoobchodní přístup k fyzické 
infrastruktuře sítě, která by splňovala 
potřeby žadatele o přístup, může mít 
přístup k uvedené fyzické infrastruktuře 
negativní hospodářský dopad na její 
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obchodní model a pobídky k investicím a 
může mít za následek i neefektivní 
zdvojování prvků sítě. Současně v případě 
povinností přístupu k fyzické infrastruktuře 
uložených v souladu s regulačním rámcem 
Unie v oblasti elektronických komunikací, 
jako jsou povinnosti uložené podnikům s 
významnou tržní silou, by se na ně již 
vztahovaly specifické regulační povinnosti, 
které by tímto nařízením neměly být 
dotčeny.

obchodní model a pobídky k investicím a 
může mít za následek i neefektivní 
zdvojování prvků sítě. Současně v případě 
povinností přístupu k fyzické infrastruktuře 
uložených v souladu s regulačním rámcem 
Unie v oblasti elektronických komunikací, 
jako jsou povinnosti uložené podnikům s 
významnou tržní silou, by se na ně již 
vztahovaly specifické regulační povinnosti, 
které by touto směrnicí neměly být 
dotčeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Edit Herczog

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Požádají-li poskytovatelé sítí 
elektronických komunikací o přístup ve 
specifikované oblasti, provozovatelé sítí by 
měli předložit nabídku sdíleného využívání 
svých zařízení za spravedlivých podmínek, 
včetně ceny, pokud není přístup odepřen na 
základě objektivních důvodů. V závislosti 
na okolnostech může podmínky, za nichž 
je takový přístup udělen, ovlivnit několik 
faktorů, mezi něž patří dodatečné náklady 
na údržbu a úpravy, preventivní ochranná 
opatření, která mají být přijata k omezení 
nepříznivých dopadů na bezpečnost a 
integritu sítě, specifická ujednání o 
odpovědnosti v případě škody, využití 
jakékoli veřejné dotace udělené na 
vybudování infrastruktury, včetně 
konkrétních podmínek spojených s dotací 
nebo stanovených vnitrostátními právními 
předpisy v souladu s právními předpisy 
Unie, případně omezení vyplývající 
z ustanovení vnitrostátních právních 
předpisů, jejichž cílem je ochrana 
životního prostředí, veřejného zdraví nebo 

(15) Požádají-li poskytovatelé sítí 
elektronických komunikací o přístup ve 
specifikované oblasti, provozovatelé sítí by 
měli předložit nabídku sdíleného využívání 
svých zařízení za spravedlivých podmínek, 
včetně ceny, pokud není přístup odepřen na 
základě objektivních důvodů. V závislosti 
na okolnostech může podmínky, za nichž 
je takový přístup udělen, ovlivnit několik 
faktorů, mezi něž patří dodatečné náklady 
na údržbu a úpravy, vliv na kapacitu a 
výkonnost spojený s poskytováním hlavní 
služby, preventivní ochranná opatření, 
která mají být přijata k omezení 
nepříznivých dopadů na bezpečnost, 
zabezpečení a integritu sítě, specifická 
ujednání o odpovědnosti v případě škody, 
využití jakékoli veřejné dotace udělené na 
vybudování infrastruktury, včetně 
konkrétních podmínek spojených s dotací 
nebo stanovených vnitrostátními právními 
předpisy v souladu s právními předpisy 
Unie, schopnost zajistit či poskytnout 
kapacitu infrastruktury za účelem splnění 



AM\1005010CS.doc 27/99 PE519.832v01-00

CS

veřejné bezpečnosti nebo dodržení 
městských a venkovských územních plánů.

či zajištění závazků veřejné služby,
případně omezení vyplývající z ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů, jejichž 
cílem je ochrana životního prostředí, 
veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti 
nebo dodržení městských a venkovských 
územních plánů. Dodatečné náklady, které 
by vznikly v souvislosti s prováděním 
budoucích stavebních prací na síti, bez 
ohledu na to, kdo by k nim dal podnět, a 
které vznikají z důvodu přítomnosti prvků 
sítí elektronických komunikací, lze 
rozdělit mezi podniky, jimž tyto prvky sítí 
elektronických komunikací náležejí.

Or. en

Odůvodnění

Any impact on capacity and performance should be added to the list of factors that may 
influence the conditions under which access is granted.The Regulation should also take future 
costs directly linked to the presence of elements of electronic communications networks into 
consideration. Besides the initial costs that arise from the placing of these elements, a 
network operator could experience increase in operation costs due to nuisance of the 
presence of elements of electronic communications networks on its network when executing 
future civil works. These costs can be the result of a longer duration or delays in the 
execution of the civil works, but also of a higher degree of complexity or the necessity of 
taking or imposing more thorough safety measures.

Pozměňovací návrh 58
Edit Herczog

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V případě neshody v obchodním 
jednání o technických a obchodních 
podmínkách by každá ze stran měla mít 
možnost obrátit se na orgán pro řešení 
sporů na vnitrostátní úrovni, jenž stranám 
uloží řešení, aby se zamezilo 
neodůvodněnému odepření ujednání nebo 
uložení nepřiměřených podmínek. Při 
stanovení cen za poskytnutí přístupu by 

(16) V případě neshody v obchodním 
jednání o technických a obchodních 
podmínkách by každá ze stran měla mít 
možnost obrátit se na orgán pro řešení 
sporů na vnitrostátní úrovni, jenž stranám 
uloží řešení, aby se zamezilo 
neodůvodněnému odepření ujednání nebo 
uložení nepřiměřených podmínek. Při 
stanovení cen za poskytnutí přístupu by 



PE519.832v01-00 28/99 AM\1005010CS.doc

CS

orgán pro řešení sporů měl vzít v úvahu 
investice vynaložené na fyzickou 
infrastrukturu. V konkrétním případě 
přístupu k fyzické infrastruktuře 
provozovatelů sítí elektronických 
komunikací mohou investice do této 
infrastruktury přímo přispět k dosažení cílů 
Digitální agendy pro Evropu a hospodářská 
soutěž na navazujících trzích může být 
ovlivněna existencí „černých pasažérů“. 
Jakákoli povinnost přístupu by proto měla 
zohledňovat ekonomickou životaschopnost 
těchto investic na základě časového 
harmonogramu návratnosti investic, vlivu, 
který má přístup na hospodářskou soutěž 
na navazujících trzích, odpisů aktiv sítě v 
době žádosti o přístup, obchodních důvodů 
podporujících realizované investice, 
zejména do nedávno vybudované fyzické 
infrastruktury užívané k poskytování 
služeb vysokorychlostních elektronických 
komunikací a možnosti souběžného 
zavádění infrastruktury, jež je nabídnuta 
žadateli o přístup.

orgán pro řešení sporů měl vzít v úvahu 
investice vynaložené na fyzickou 
infrastrukturu, potenciál pro únik státní 
podpory a stanoviska všech příslušných 
hospodářských regulačních orgánů 
týkající se dotčených odvětví 
infrastruktury. V konkrétním případě 
přístupu k fyzické infrastruktuře 
provozovatelů sítí elektronických 
komunikací mohou investice do této 
infrastruktury přímo přispět k dosažení cílů 
Digitální agendy pro Evropu a hospodářská 
soutěž na navazujících trzích může být 
ovlivněna existencí „černých pasažérů“. 
Jakákoli povinnost přístupu by proto měla 
zohledňovat ekonomickou životaschopnost 
těchto investic na základě časového 
harmonogramu návratnosti investic. 
Orgány pro řešení sporů by rovněž měly 
zohlednit vliv, který má přístup na 
kapacitu a výkonnost a je spojený 
s poskytováním hlavní služby, vliv, který 
má přístup na hospodářskou soutěž na 
navazujících trzích, odpisy aktiv sítě v 
době žádosti o přístup, obchodní důvody 
podporující realizované investice, zejména 
do nedávno vybudované fyzické 
infrastruktury užívané k poskytování 
služeb vysokorychlostních elektronických 
komunikací a možnosti souběžného 
zavádění infrastruktury, jež je nabídnuta 
žadateli o přístup.

Or. en

Odůvodnění

Mezi faktory, které je třeba zohlednit v rámci povinnosti přístupu, by měl patřit i vliv na 
kapacitu a výkonnost.

Pozměňovací návrh 59
Norbert Glante

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16



AM\1005010CS.doc 29/99 PE519.832v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V případě neshody v obchodním 
jednání o technických a obchodních 
podmínkách by každá ze stran měla mít 
možnost obrátit se na orgán pro řešení 
sporů na vnitrostátní úrovni, jenž stranám 
uloží řešení, aby se zamezilo 
neodůvodněnému odepření ujednání nebo 
uložení nepřiměřených podmínek. Při 
stanovení cen za poskytnutí přístupu by 
orgán pro řešení sporů měl vzít v úvahu 
investice vynaložené na fyzickou 
infrastrukturu. V konkrétním případě 
přístupu k fyzické infrastruktuře 
provozovatelů sítí elektronických 
komunikací mohou investice do této 
infrastruktury přímo přispět k dosažení cílů 
Digitální agendy pro Evropu a hospodářská 
soutěž na navazujících trzích může být 
ovlivněna existencí „černých pasažérů“. 
Jakákoli povinnost přístupu by proto měla 
zohledňovat ekonomickou životaschopnost 
těchto investic na základě časového 
harmonogramu návratnosti investic, vlivu, 
který má přístup na hospodářskou soutěž 
na navazujících trzích, odpisů aktiv sítě v 
době žádosti o přístup, obchodních důvodů 
podporujících realizované investice, 
zejména do nedávno vybudované fyzické 
infrastruktury užívané k poskytování 
služeb vysokorychlostních elektronických 
komunikací a možnosti souběžného 
zavádění infrastruktury, jež je nabídnuta 
žadateli o přístup.

(16) V případě neshody v obchodním 
jednání o technických a obchodních 
podmínkách by každá ze stran měla mít 
možnost obrátit se na orgán pro řešení 
sporů na vnitrostátní úrovni, jenž stranám 
uloží řešení, aby se zamezilo 
neodůvodněnému odepření ujednání nebo 
uložení nepřiměřených podmínek. Při 
stanovení cen za poskytnutí přístupu by 
orgán pro řešení sporů měl vzít v úvahu 
investice vynaložené na fyzickou 
infrastrukturu a všechny dodatečné 
náklady spojené s poskytnutím přístupu. 
V konkrétním případě přístupu k fyzické 
infrastruktuře provozovatelů sítí 
elektronických komunikací mohou 
investice do této infrastruktury přímo 
přispět k dosažení cílů Digitální agendy 
pro Evropu a hospodářská soutěž na 
navazujících trzích může být ovlivněna 
existencí „černých pasažérů“. Jakákoli 
povinnost přístupu by proto měla 
zohledňovat ekonomickou životaschopnost 
těchto investic na základě časového 
harmonogramu návratnosti investic, vlivu, 
který má přístup na hospodářskou soutěž 
na navazujících trzích, odpisů aktiv sítě v 
době žádosti o přístup, obchodních důvodů 
podporujících realizované investice, 
zejména do nedávno vybudované fyzické 
infrastruktury užívané k poskytování 
služeb vysokorychlostních elektronických 
komunikací a možnosti souběžného 
zavádění infrastruktury, jež je nabídnuta 
žadateli o přístup.

Or. de

Odůvodnění

Náklady na průzkum infrastruktury mohou být velmi vysoké a neměly by být přeneseny na 
vlastníka sítí.
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Pozměňovací návrh 60
Peter Simon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V případě neshody v obchodním 
jednání o technických a obchodních 
podmínkách by každá ze stran měla mít 
možnost obrátit se na orgán pro řešení 
sporů na vnitrostátní úrovni, jenž stranám 
uloží řešení, aby se zamezilo 
neodůvodněnému odepření ujednání nebo 
uložení nepřiměřených podmínek. Při 
stanovení cen za poskytnutí přístupu by 
orgán pro řešení sporů měl vzít v úvahu 
investice vynaložené na fyzickou 
infrastrukturu. V konkrétním případě 
přístupu k fyzické infrastruktuře 
provozovatelů sítí elektronických 
komunikací mohou investice do této 
infrastruktury přímo přispět k dosažení cílů 
Digitální agendy pro Evropu a hospodářská 
soutěž na navazujících trzích může být 
ovlivněna existencí „černých pasažérů“. 
Jakákoli povinnost přístupu by proto měla 
zohledňovat ekonomickou životaschopnost 
těchto investic na základě časového 
harmonogramu návratnosti investic, vlivu, 
který má přístup na hospodářskou soutěž 
na navazujících trzích, odpisů aktiv sítě v 
době žádosti o přístup, obchodních důvodů 
podporujících realizované investice, 
zejména do nedávno vybudované fyzické 
infrastruktury užívané k poskytování 
služeb vysokorychlostních elektronických 
komunikací a možnosti souběžného 
zavádění infrastruktury, jež je nabídnuta 
žadateli o přístup.

(16) V případě neshody v obchodním 
jednání o technických a obchodních 
podmínkách by každá ze stran měla mít 
možnost obrátit se na orgán pro řešení 
sporů na vnitrostátní úrovni, jenž stranám 
uloží řešení, aby se zamezilo 
neodůvodněnému odepření ujednání nebo 
uložení nepřiměřených podmínek. Při 
stanovení cen za poskytnutí přístupu by 
orgán pro řešení sporů měl vzít v úvahu 
investice vynaložené na fyzickou 
infrastrukturu a všechny dodatečné 
náklady spojené s poskytnutím přístupu. 
V konkrétním případě přístupu k fyzické 
infrastruktuře provozovatelů sítí 
elektronických komunikací mohou 
investice do této infrastruktury přímo 
přispět k dosažení cílů Digitální agendy 
pro Evropu a hospodářská soutěž na 
navazujících trzích může být ovlivněna 
existencí „černých pasažérů“. Jakákoli 
povinnost přístupu by proto měla 
zohledňovat ekonomickou životaschopnost 
těchto investic na základě časového 
harmonogramu návratnosti investic, vlivu, 
který má přístup na hospodářskou soutěž 
na navazujících trzích, odpisů aktiv sítě v 
době žádosti o přístup, obchodních důvodů 
podporujících realizované investice, 
zejména do nedávno vybudované fyzické 
infrastruktury užívané k poskytování 
služeb vysokorychlostních elektronických 
komunikací a možnosti souběžného 
zavádění infrastruktury, jež je nabídnuta 
žadateli o přístup.

Or. de
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Odůvodnění

Je třeba jasně stanovit, že při stanovení cen budou vzaty v úvahu nejen realizované investice, 
ale také náklady na poskytnutí přístupu ke sdílenému využívání fyzické infrastruktury.

Pozměňovací návrh 61
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Toto nařízení neukládá členským 
státům žádné nové povinnosti v oblasti 
mapování, stanoví však, že minimální 
informace, které orgány veřejné správy již 
shromáždily a jež jsou dostupné 
v elektronické podobě na základě 
vnitrostátních iniciativ i právních předpisů 
Unie (např. směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 
14. března 2007 o zřízení Infrastruktury 
pro prostorové informace v Evropském 
společenství (INSPIRE)37 ), by měly být 
zpřístupněny, například prostřednictvím 
hypertextového odkazu, jedinému 
informačnímu místu s cílem umožnit 
koordinovaný přístup k informacím o 
fyzické infrastruktuře pro poskytovatele 
sítí elektronických komunikací a zároveň 
zajistit bezpečnost a integritu veškerých 
takových informací. Tímto poskytováním 
informací by neměly být dotčeny 
požadavky na transparentnost, které již 
platí pro opakované použití informací 
veřejného sektoru na základě směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o 
opakovaném použití informací veřejného 
sektoru38. Pokud informace, které má 
veřejný sektor k dispozici, nezajišťují 
adekvátní znalost existující fyzické 
infrastruktury určitého typu nebo v určité 
oblasti, provozovatelé sítí by měli 
informace na požádání zpřístupnit 

(18) Tato směrnice neukládá členským 
státům žádné nové povinnosti v oblasti 
mapování, stanoví však, že minimální 
informace, které orgány veřejné správy již 
shromáždily a jež jsou dostupné 
v elektronické podobě na základě 
vnitrostátních iniciativ i právních předpisů 
Unie (např. směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 
14. března 2007 o zřízení Infrastruktury 
pro prostorové informace v Evropském 
společenství (INSPIRE)37 ), by měly být 
zpřístupněny, například prostřednictvím 
hypertextového odkazu, jedinému 
informačnímu místu s cílem umožnit 
koordinovaný přístup k informacím o 
fyzické infrastruktuře pro poskytovatele 
sítí elektronických komunikací a zároveň 
zajistit bezpečnost a integritu veškerých 
takových informací. Tímto poskytováním 
informací by neměly být dotčeny 
požadavky na transparentnost, které již 
platí pro opakované použití informací 
veřejného sektoru na základě směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o 
opakovaném použití informací veřejného 
sektoru38. Pokud informace, které má 
veřejný sektor k dispozici, nezajišťují 
adekvátní znalost existující fyzické 
infrastruktury určitého typu nebo v určité 
oblasti, provozovatelé sítí by měli 
informace na požádání zpřístupnit 



PE519.832v01-00 32/99 AM\1005010CS.doc

CS

jedinému informačnímu místu. jedinému informačnímu místu.
__________________ __________________
37 Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1. 37 Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1.
38 Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 90. 38 Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 90.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Dosažení cílů Digitální agendy 
vyžaduje, aby se zavádění infrastruktury 
přiblížilo prostorám koncových uživatelů, 
přičemž bude plně respektována zásada 
proporcionality, pokud jde o jakákoli 
omezení majetkových práv z hlediska 
sledovaného obecného zájmu. Mělo by být 
usnadněno zavádění sítí vysokorychlostní 
sítě elektronických komunikací až ke 
koncovým uživatelům a zároveň zajištěna 
technologická neutralita, zejména 
prostřednictvím fyzické infrastruktury 
připravené pro vysokorychlostní připojení, 
zastavěné v budovách. S ohledem na 
skutečnost, že náklady na zástavbu 
minikabelovodů během výstavby budovy 
jsou relativně nízké, zatímco dovybavení 
budov vysokorychlostní infrastrukturou 
může představovat významnou část 
nákladů na zavádění vysokorychlostních 
sítí, měly by být všechny nové nebo 
podstatně renovované budovy vybaveny 
fyzickou infrastrukturou umožňující 
připojení koncových uživatelů k 
vysokorychlostním sítím. V zájmu 
zavádění sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací by kromě toho 
nové a podstatně renovované vícebytové 
budovy měly být vybaveny přístupem nebo 
soustřeďovacím bodem, jehož 

(26) Dosažení cílů Digitální agendy 
vyžaduje, aby se zavádění infrastruktury 
přiblížilo prostorám koncových uživatelů, 
přičemž bude plně respektována zásada 
proporcionality, pokud jde o jakákoli 
omezení majetkových práv z hlediska 
sledovaného obecného zájmu. Mělo by být 
usnadněno zavádění sítí vysokorychlostní 
sítě elektronických komunikací až ke 
koncovým uživatelům a zároveň zajištěna 
technologická neutralita, zejména 
prostřednictvím fyzické infrastruktury 
připravené pro vysokorychlostní připojení, 
zastavěné v budovách. S ohledem na 
skutečnost, že náklady na zástavbu 
minikabelovodů během výstavby budovy 
jsou relativně nízké, zatímco dovybavení 
budov vysokorychlostní infrastrukturou 
může představovat významnou část 
nákladů na zavádění vysokorychlostních 
sítí, mohou být všechny nové nebo 
podstatně renovované budovy vybaveny 
fyzickou infrastrukturou umožňující 
připojení koncových uživatelů k 
vysokorychlostním sítím. V zájmu 
zavádění sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací mohou být
kromě toho nové a podstatně renovované 
vícebytové budovy vybaveny přístupem 
nebo soustřeďovacím bodem, jehož 
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prostřednictvím může poskytovatel získat 
přístup k síti zastavěné v budově. V praxi 
by to znamenalo, že developeři budov by 
měli zajistit vytvoření prázdných 
kabelovodů vedoucích z každého bytu do 
soustřeďovacího bodu umístěného 
v budově nebo mimo ni. Mohou se 
vyskytnout případy, jako jsou nové budovy 
s jedním bytem nebo významné renovace v 
izolovaných oblastech, kdy je perspektiva 
vysokorychlostního připojení na základě 
objektivních důvodů považována za příliš 
vzdálenou na to, aby odůvodnila dodatečné 
náklady na zavedení fyzické infrastruktury 
připravené pro vysokorychlostní připojení, 
zastavěné v budově, a/nebo soustřeďovací 
bod.

prostřednictvím může poskytovatel získat 
přístup k síti zastavěné v budově. V praxi 
by to znamenalo, že developeři budov by 
měli zajistit vytvoření prázdných 
kabelovodů vedoucích z každého bytu do 
soustřeďovacího bodu umístěného 
v budově nebo mimo ni. Mohou se 
vyskytnout případy, jako jsou nové budovy 
s jedním bytem nebo významné renovace v 
izolovaných oblastech, kdy je perspektiva 
vysokorychlostního připojení na základě 
objektivních důvodů považována za příliš 
vzdálenou na to, aby odůvodnila dodatečné 
náklady na zavedení fyzické infrastruktury 
připravené pro vysokorychlostní připojení, 
zastavěné v budově, a/nebo soustřeďovací 
bod.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Aniž jsou dotčeny úkoly svěřené 
vnitrostátním regulačním orgánům podle 
regulačního rámce Unie v oblasti
elektronických komunikací, v případě 
absence specifického určení ze strany 
členského státu by měly být v zájmu 
zajištění konzistentního řešení sporů 
funkce stanovené tímto nařízením svěřeny 
orgánům plnícím úkoly stanovené v článku 
20 směrnice 2002/21/ES, přičemž se 
vezmou v úvahu dostupné odborné znalosti 
a záruky nezávislosti a nestrannosti. Avšak 
v souladu se zásadou subsidiarity by tímto 
nařízením neměla být dotčena možnost, 
aby členské státy přidělily regulační úkoly 
v něm stanovené orgánům, jež jsou 
povolanější je plnit v souladu s 
vnitrostátním ústavním systémem rozdělení 

(29) Aniž jsou dotčeny úkoly svěřené 
vnitrostátním regulačním orgánům podle 
regulačního rámce Unie v oblasti 
elektronických komunikací, v případě 
absence specifického určení ze strany 
členského státu by měly být v zájmu 
zajištění konzistentního řešení sporů 
funkce stanovené touto směrnicí svěřeny 
orgánům plnícím úkoly stanovené v článku 
20 směrnice 2002/21/ES, přičemž se 
vezmou v úvahu dostupné odborné znalosti 
a záruky nezávislosti a nestrannosti. Avšak 
v souladu se zásadou subsidiarity by tímto 
nařízením neměla být dotčena možnost, 
aby členské státy přidělily regulační úkoly 
v něm stanovené orgánům, jež jsou 
povolanější je plnit v souladu s 
vnitrostátním ústavním systémem rozdělení 
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pravomocí a s požadavky stanovenými 
tímto nařízením.

pravomocí a s požadavky stanovenými 
touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Aby byla zajištěna efektivita 
informačních míst stanovených tímto 
nařízením, členské státy, které se 
rozhodnou určit jiné subjekty, než je 
vnitrostátní regulační orgán plnící úkoly 
stanovené v článku 20 směrnice 
2002/21/ES, by měly zajistit, aby v 
jediném informačním místě, v němž lze 
zajistit zvýšenou efektivitu s ohledem na 
přidělené úkoly (například katastr 
nemovitostí), byly k dispozici dostatečné 
zdroje a příslušné informace o konkrétní 
oblasti s optimální mírou agregace. S cílem 
vycházet ze stávajících struktur a 
maximalizovat přínosy pro koncové 
uživatele proto mohou členské státy zvážit 
možné synergie a úspory z rozsahu s 
jednotnými kontaktními místy ve smyslu 
článku 6 směrnice 2006/123/ES ze dne 
12. prosince 2006 o službách na vnitřním 
trhu (směrnice o službách).

(31) Aby byla zajištěna efektivita 
informačních míst stanovených touto 
směrnicí, členské státy, které se rozhodnou 
určit jiné subjekty, než je vnitrostátní 
regulační orgán plnící úkoly stanovené v 
článku 20 směrnice 2002/21/ES, by měly 
zajistit, aby v jediném informačním místě, 
v němž lze zajistit zvýšenou efektivitu s 
ohledem na přidělené úkoly (například 
katastr nemovitostí), byly k dispozici 
dostatečné zdroje a příslušné informace o 
konkrétní oblasti s optimální mírou 
agregace. S cílem vycházet ze stávajících 
struktur a maximalizovat přínosy pro 
koncové uživatele proto mohou členské 
státy zvážit možné synergie a úspory z 
rozsahu s jednotnými kontaktními místy ve 
smyslu článku 6 směrnice 2006/123/ES ze 
dne 12. prosince 2006 o službách na 
vnitřním trhu (směrnice o službách).

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Toto nařízení dodržuje základní práva 
a ctí zásady uznané zejména v Listině 
základních práv Evropské unie, a 
především právo na soukromí a ochranu 
obchodního tajemství, svobodu podnikání, 
právo na vlastnictví a právo na účinnou 
právní ochranu. Členské státy musí toto 
nařízení uplatňovat v souladu s těmito 
právy a zásadami,

(33) Tato směrnice dodržuje základní 
práva a ctí zásady uznané zejména v 
Listině základních práv Evropské unie, a 
především právo na soukromí a ochranu 
obchodního tajemství, svobodu podnikání, 
právo na vlastnictví a právo na účinnou 
právní ochranu. Členské státy musí tuto 
směrnici uplatňovat v souladu s těmito 
právy a zásadami,

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Cílem tohoto nařízení je usnadnit a 
podnítit zavádění sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací podporou 
společného využívání existující fyzické 
infrastruktury a usnadněním 
efektivnějšího zavádění nové fyzické 
infrastruktury, aby bylo možné tyto sítě 
zavádět s nižšími náklady.

1. Cílem tohoto nařízení je usnadnit a 
podnítit zavádění a rozšiřování sítí 
vysokorychlostních elektronických 
komunikací podporou bezpečného a 
chráněného společného využívání 
existující a budoucí fyzické infrastruktury 
s cílem zajistit účinné využívání zdrojů, 
aby bylo možné tyto sítě zavádět s nižšími 
náklady.

Or. ro

Pozměňovací návrh 67
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Cílem tohoto nařízení je usnadnit a 1. Cílem této směrnice je usnadnit a 
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podnítit zavádění sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací podporou 
společného využívání existující fyzické 
infrastruktury a usnadněním efektivnějšího 
zavádění nové fyzické infrastruktury, aby 
bylo možné tyto sítě zavádět s nižšími 
náklady.

podnítit zavádění sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací podporou 
společného využívání existující fyzické 
infrastruktury a usnadněním efektivnějšího 
zavádění nové fyzické infrastruktury, aby 
bylo možné tyto sítě zavádět s nižšími 
náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se vztahuje na veškeré 
stavební práce a fyzické infrastruktury 
podle definice v článku 2.

2. Tato směrnice se vztahuje na veškeré 
stavební práce a fyzické infrastruktury 
podle definice v článku 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tímto nařízením nejsou dotčena práva 
členských států zachovat nebo zavést 
opatření v souladu s právními předpisy 
Unie, která obsahují podrobnější 
ustanovení než ta, která jsou stanovena 
tímto nařízením.

3. Touto směrnicí nejsou dotčena práva 
členských států zachovat nebo zavést 
opatření v souladu s právními předpisy 
Unie, která obsahují podrobnější 
ustanovení než ta, která jsou stanovena 
touto směrnicí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tímto nařízením nejsou dotčeny 
směrnice 2002/21/ES, 2002/20/ES, 
2002/19/ES, 2002/22/ES a 2002/77/ES.

4. Touto směrnicí nejsou dotčeny směrnice 
2002/21/ES, 2002/20/ES, 2002/19/ES, 
2002/22/ES a 2002/77/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pro účely tohoto nařízení se použijí 
definice uvedené ve směrnicích 
2002/21/ES, 2002/20/ES, 2002/19/ES, 
2002/22/ES a 2002/77/ES.

Pro účely této směrnice se použijí definice 
uvedené ve směrnicích 2002/21/ES, 
2002/20/ES, 2002/19/ES, 2002/22/ES a 
2002/77/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „provozovatelem sítě“ se rozumí 
poskytovatel sítě elektronických 
komunikací, jakož i podnik, který 
poskytuje fyzickou infrastrukturu určenou 
k poskytování služeb výroby, přepravy 
nebo distribuce plynu, elektrické energie 
včetně veřejného osvětlení, vytápění, vody 

1) „provozovatelem sítě“ se rozumí 
poskytovatel sítě elektronických 
komunikací, jakož i podnik, který
poskytuje fyzickou infrastrukturu určenou 
k poskytování služeb výroby, přepravy 
nebo distribuce plynu, elektrické energie 
včetně veřejného osvětlení, vytápění, 
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včetně odstraňování a čištění odpadních a 
kanalizačních vod, dopravních služeb 
včetně železnic, silnic, přístavů a letišť;

dopravních služeb včetně železnic, silnic;

Or. en

Odůvodnění

Díky omezené oblasti působnosti, do níž nespadají kritické infrastruktury, jež mají rozsáhlejší 
dopady na bezpečnost i společnost, lze směrnici zaměřit na infrastruktury důležité pro 
zavádění optického vlákna.

Pozměňovací návrh 73
Peter Simon

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „provozovatelem sítě“ se rozumí 
poskytovatel sítě elektronických 
komunikací, jakož i podnik, který 
poskytuje fyzickou infrastrukturu určenou 
k poskytování služeb výroby, přepravy 
nebo distribuce plynu, elektrické energie 
včetně veřejného osvětlení, vytápění, vody 
včetně odstraňování a čištění odpadních a 
kanalizačních vod, dopravních služeb 
včetně železnic, silnic, přístavů a letišť;

1) „provozovatelem sítě“ se rozumí 
poskytovatel sítě elektronických 
komunikací, jakož i podnik, který 
poskytuje fyzickou infrastrukturu určenou 
k poskytování služeb výroby, přepravy 
nebo distribuce plynu nebo elektrické 
energie včetně veřejného osvětlení nebo
dopravních služeb včetně železnic, silnic, 
přístavů a letišť;

Or. de

Odůvodnění

Zásah do infrastruktury pro přepravu vody (včetně odstraňování a čištění odpadních a 
kanalizačních vod) může potenciálně ohrozit veřejné zdraví. Tyto oblasti by proto měly být z 
oblasti působnosti těchto ustanovení vyňaty. Rovněž tak sítě dálkového vytápění, neboť u 
vstupních a výstupních bodů, které by bylo nutné vytvořit pro prvky vysokorychlostních sítí, by 
nebylo možné zajistit nezbytnou hydroizolaci.

Pozměňovací návrh 74
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „provozovatelem sítě“ se rozumí 
poskytovatel sítě elektronických 
komunikací, jakož i podnik, který 
poskytuje fyzickou infrastrukturu určenou 
k poskytování služeb výroby, přepravy 
nebo distribuce plynu, elektrické energie 
včetně veřejného osvětlení, vytápění, vody 
včetně odstraňování a čištění odpadních a 
kanalizačních vod, dopravních služeb 
včetně železnic, silnic, přístavů a letišť;

1) „provozovatelem sítě“ se rozumí 
poskytovatel sítě elektronických 
komunikací, jakož i podnik, který 
poskytuje fyzickou infrastrukturu určenou 
k poskytování služeb výroby, přepravy 
nebo distribuce plynu nebo elektrické 
energie včetně veřejného osvětlení nebo
dopravních služeb včetně železnic, silnic, 
přístavů a letišť;

Or. de

Odůvodnění

Z technických a právních důvodů a důvodů souvisejících se zdravím není vhodné začlenit 
všechny fyzické infrastruktury.

Pozměňovací návrh 75
Peter Simon

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „fyzickou infrastrukturou“ se rozumí 
jakýkoli prvek sítě, který není aktivní, jako 
jsou potrubí, stožáry, kabelovody, 
inspekční komory, vstupní šachty, 
rozvodné skříně, budovy nebo vstupy do 
budov, antény, věže a sloupy a s nimi 
související zařízení;

2) „fyzickou infrastrukturou“ se rozumí 
jakýkoli prvek sítě, který není aktivní, jako 
jsou potrubí, stožáry, kabelovody, 
inspekční komory, vstupní šachty, 
rozvodné skříně, budovy nebo vstupy do 
budov, antény, věže a sloupy a s nimi 
související zařízení, s výjimkou potrubí 
pro přepravu vody (včetně odstraňování a 
čištění odpadních a kanalizačních vod) a 
vytápění;

Or. de
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Odůvodnění

Zásah do infrastruktury pro přepravu vody (včetně odstraňování a čištění odpadních a 
kanalizačních vod) může potenciálně ohrozit veřejné zdraví. Tyto oblasti by proto měly být z 
oblasti působnosti těchto ustanovení vyňaty. Rovněž tak sítě dálkového vytápění, neboť u 
vstupních a výstupních bodů, které by bylo nutné vytvořit pro prvky vysokorychlostních sítí, by 
nebylo možné zajistit nezbytnou hydroizolaci.

Pozměňovací návrh 76
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „provozovatelem veřejné služby“ se 
rozumí podnik poskytující fyzickou 
infrastrukturu, jež má zajistit: poskytování 
služeb výroby, přepravy nebo distribuce 
elektrické energie včetně veřejného 
osvětlení, vytápění, vody s výjimkou pitné 
vody, ale včetně odstraňování a čištění 
odpadních a kanalizačních vod, 
dopravních služeb včetně železnic, silnic, 
přístavů a letišť;

Or. en

Odůvodnění

These amendments are intended to avoid an overlap between this regulation and the 
Framework and Authorisation Directives, and thereby prevent the creation of potentially 
conflicting legal rights and obligations (for/of both operators and NRAs). The amendments do 
not seek to carve out telecoms operators from the scope of Article 3, but simply to ensure that 
their rights and obligations as access providers remain clearly and unambiguously defined in 
European law. Importantly, this amendment preserves telecoms operators’ rights to seek 
access to utility infrastructure for the purpose of broadband roll-out, and to raise disputes 
where such access is denied.

Pozměňovací návrh 77
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „sítí vysokorychlostních elektronických 
komunikací“ se rozumí síť elektronických 
komunikací, jež je schopna poskytovat 
služby širokopásmového připojení o 
rychlosti alespoň 30 Mb/s;

3) „sítí vysokorychlostních elektronických 
komunikací“ se rozumí síť elektronických 
komunikací, jež je schopna poskytovat 
služby širokopásmového připojení o 
rychlosti 100 Mb/s a pokud možno 1 Gb/s 
či větší;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „sítí vysokorychlostních elektronických 
komunikací“ se rozumí síť elektronických 
komunikací, jež je schopna poskytovat 
služby širokopásmového připojení o 
rychlosti alespoň 30 Mb/s;

3) „sítí vysokorychlostních elektronických
komunikací“ se rozumí síť elektronických 
komunikací, jež je schopna poskytovat 
služby širokopásmového připojení o 
rychlosti 100 Mb/s a pokud možno 1 Gb/s 
či větší;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) „otevřenými sítěmi“ se rozumí sítě, 
kde jsou poskytovatelé služeb a vlastníci 
sítě odděleni a poskytovatelé služeb mají 
za nediskriminačních podmínek přístup 
k maloobchodním zákazníkům v síti;

Or. sv
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Pozměňovací návrh 80
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý provozovatel sítě má právo 
nabízet přístup ke své fyzické 
infrastruktuře pro účely zavádění prvků sítí 
vysokorychlostních elektronických 
komunikací.

1. Každý provozovatel sítě má právo 
nabízet přístup ke své fyzické 
infrastruktuře pro účely zavádění prvků sítí 
vysokorychlostních elektronických 
komunikací a stejně tak provozovatelé sítí 
elektronických komunikací mají právo 
nabízet přístup ke své fyzické 
infrastruktuře pro účely zavádění jiných 
sítí.

Or. en

Odůvodnění

The proposed regulation open up various networks to electronic communications network 
provider, with the aim of facilitating the deployment of broadband communication networks. 
This amendment aims at introducing more reciprocity in the text, also giving the possible for 
other network operators to take advantage of the construction works started by a 
telecommunication operator. This amendment is in line with the recital 11, which reads 
“[…]this Regulation should be applicable not only to electronic communications network 
providers but to any owner or holder of rights to use extensive and ubiquitous physical 
infrastructures […]”.

Pozměňovací návrh 81
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý provozovatel sítě má právo 
nabízet přístup ke své fyzické 
infrastruktuře pro účely zavádění prvků sítí 
vysokorychlostních elektronických 
komunikací.

1. Každý provozovatel sítě má právo 
nabízet přístup ke své fyzické 
infrastruktuře pro účely zavádění prvků sítí 
vysokorychlostních elektronických 
komunikací za předpokladu, že vlastníci a 
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odpovědné orgány se zaváděním souhlasí.

Or. de

Odůvodnění

Ne všechny sítě jsou ve vlastnictví provozovatelů. Obě strany by měly mít právo, aby byly 
konzultovány ve věci jakéhokoli případného začlenění sítí komunikací.

Pozměňovací návrh 82
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý provozovatel sítě má právo 
nabízet přístup ke své fyzické 
infrastruktuře pro účely zavádění prvků sítí 
vysokorychlostních elektronických 
komunikací.

1. Každý provozovatel sítě má právo 
nabízet přístup ke své fyzické 
infrastruktuře pro účely zavádění prvků sítí 
vysokorychlostních elektronických 
komunikací a současně zajistí bezpečnost 
a zabezpečení sítě.

Or. ro

Pozměňovací návrh 83
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě konkrétní písemné žádosti 
podniku oprávněného poskytovat sítě 
elektronických komunikací má každý 
provozovatel sítě povinnost vyhovět všem 
přiměřeným žádostem o přístup ke své 
fyzické infrastruktuře pro účely zavádění 
prvků sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací, a to za 

2. Na základě konkrétní písemné žádosti 
podniku oprávněného poskytovat sítě 
elektronických komunikací má každý 
provozovatel sítě povinnost vyhovět všem 
přiměřeným žádostem o přístup ke své 
fyzické infrastruktuře pro účely zavádění 
prvků sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací, a to za 
spravedlivých podmínek včetně ceny. 
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spravedlivých podmínek včetně ceny. Povinností provozovatelů sítě vyhovět 
všem přiměřeným žádostem o přístup, a to 
za spravedlivých podmínek, by neměla být 
dotčena jejich povinnost dodržovat 
pravidla Unie pro státní podporu 
v případě investic do infrastruktury, které 
financuje vládní instituce nebo na které 
poskytuje záruky.

Or. en

Odůvodnění

Žadatelé o přístup, kteří mají zájem zavádět sítě elektronických komunikací, nesmí mít 
prospěch z žádné formy státní podpory, která byla určena pro jiný účel. Bylo by to 
nespravedlivé; jedná se o zneužití státních zdrojů a je to v rozporu s pravidly EU pro státní 
podporu, neboť společnostem, které získají státní podporu, je podle pravidel pro poskytování 
státní podpory uloženo právní omezení, že nesmí třetím stranám poskytovat křížové 
subvencování jejich činností.

Pozměňovací návrh 84
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě konkrétní písemné žádosti 
podniku oprávněného poskytovat sítě 
elektronických komunikací má každý 
provozovatel sítě povinnost vyhovět všem 
přiměřeným žádostem o přístup ke své 
fyzické infrastruktuře pro účely zavádění 
prvků sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací, a to za 
spravedlivých podmínek včetně ceny.

2. Na základě konkrétní písemné žádosti 
podniku oprávněného poskytovat sítě 
elektronických komunikací má každý 
provozovatel sítě povinnost zvážit 
přiměřené žádosti o přístup ke své fyzické 
infrastruktuře pro účely zavádění prvků sítí 
vysokorychlostních elektronických 
komunikací a měl by navrhnout podmínky 
sdíleného využívání své fyzické 
infrastruktury.

Or. de

Odůvodnění

Povinnost vyhovět všem přiměřeným žádostem by znamenala neomluvitelný zásah do práv 
vlastníka infrastruktury.
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Pozměňovací návrh 85
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě konkrétní písemné žádosti 
podniku oprávněného poskytovat sítě 
elektronických komunikací má každý 
provozovatel sítě povinnost vyhovět všem 
přiměřeným žádostem o přístup ke své 
fyzické infrastruktuře pro účely zavádění 
prvků sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací, a to za 
spravedlivých podmínek včetně ceny.

2. Na základě konkrétní písemné žádosti 
podniku oprávněného poskytovat sítě 
elektronických komunikací má každý 
provozovatel sítě povinnost vyhovět všem 
přiměřeným žádostem o přístup ke své 
fyzické infrastruktuře pro účely zavádění 
prvků sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací, a to za 
spravedlivých podmínek včetně ceny a pod 
podmínkou, že v souvislosti s bezpečností 
a zabezpečením sítě nemohou nastat 
žádné problémy.

Or. nl

Pozměňovací návrh 86
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě konkrétní písemné žádosti 
podniku oprávněného poskytovat sítě 
elektronických komunikací má každý 
provozovatel sítě povinnost vyhovět všem 
přiměřeným žádostem o přístup ke své 
fyzické infrastruktuře pro účely zavádění 
prvků sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací, a to za 
spravedlivých podmínek včetně ceny. 

2. Na základě konkrétní písemné žádosti 
podniku oprávněného poskytovat sítě 
elektronických komunikací má každý 
provozovatel sítě povinnost vyhovět 
v závislosti na dostupnosti kapacity sítě
všem přiměřeným žádostem o přístup ke 
své fyzické infrastruktuře pro účely 
zavádění prvků sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací, a to za 
spravedlivých podmínek včetně ceny. 

Or. ro
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Pozměňovací návrh 87
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě konkrétní písemné žádosti 
podniku oprávněného poskytovat sítě 
elektronických komunikací má každý 
provozovatel sítě povinnost vyhovět všem 
přiměřeným žádostem o přístup ke své 
fyzické infrastruktuře pro účely zavádění 
prvků sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací, a to za 
spravedlivých podmínek včetně ceny.

2. Na základě konkrétní písemné žádosti 
podniku oprávněného poskytovat sítě 
elektronických komunikací má každý 
provozovatel veřejné služby povinnost 
vyhovět všem přiměřeným žádostem o 
přístup ke své fyzické infrastruktuře pro 
účely zavádění prvků sítí 
vysokorychlostních elektronických 
komunikací, a to za spravedlivých 
podmínek včetně ceny.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajistí, aby byl článek 3 zaměřen na poskytnutí přístupu k síťové 
infrastruktuře veřejné služby. Přístup k telekomunikační infrastruktuře již upravuje rámcová 
směrnice o elektronických komunikacích (2009/140/ES).

Pozměňovací návrh 88
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tímto ustanovením není dotčeno 
právo vlastníků pozemků a vlastníků 
soukromých nemovitostí rozhodovat o 
způsobu správy a řízení aktiv. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Každé odepření přístupu musí být 
založeno na objektivních kritériích, která 
se mohou týkat zejména:

3. Každé odepření přístupu musí být 
založeno na objektivních kritériích, např.:

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) obav týkajících se bezpečnosti a 
veřejného zdraví;

Or. en

Odůvodnění

Například z důvodu bezpečnosti a veřejného zdraví není infrastruktura určená k poskytování 
plynu a pitné vody vhodná.

Pozměňovací návrh 91
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) bezpečnosti kritické infrastruktury 
jednotlivých států;

Or. en
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Odůvodnění

Např. letiště nebo železnice.

Pozměňovací návrh 92
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dostupnosti prostoru k uložení prvků 
uvedených v písmeni a);

b) dostupnosti kapacity sítě k uložení 
prvků uvedených v písmeni a);

Or. ro

Pozměňovací návrh 93
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dostupnosti prostoru k uložení prvků 
uvedených v písmeni a);

b) současné i budoucí dostupnosti prostoru 
k uložení prvků uvedených v písmeni a);

Or. en

Odůvodnění

Provozovatelé sítí by v rámci úvah o dostupnosti prostoru k uložení prvků sítí elektronických 
komunikací měli mít možnost zvážit své vlastní budoucí potřeby.

Pozměňovací návrh 94
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) integrity a bezpečnosti kterékoli již 
zavedené sítě;

c) integrity, zabezpečení a bezpečnosti 
kterékoli již zavedené sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Norbert Glante, Peter Simon

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) rizika závažné interference plánovaných 
služeb elektronických komunikací vůči 
poskytování jiných služeb prostřednictvím 
stejné fyzické infrastruktury;

d) rizika jednoznačné interference 
plánovaných služeb elektronických 
komunikací vůči poskytování jiných služeb 
prostřednictvím stejné fyzické 
infrastruktury;

Or. de

Odůvodnění

Stávající formulace je příliš vágní.

Pozměňovací návrh 96
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) dostupnosti alternativních prostředků 
pro velkoobchodní přístup k fyzické 
infrastruktuře sítě poskytnutých 
provozovatelem sítě a vhodných k 
poskytování sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací.

e) dostupnosti alternativních prostředků 
pro velkoobchodní přístup k fyzické 
infrastruktuře sítě poskytnutých 
provozovatelem sítě a vhodných k 
poskytování sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací či jejich 
plánované dostupnosti podle zveřejněných 
plánů pro zavádění.
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Or. en

Odůvodnění

Znění by mělo zohledňovat i plánovanou dostupnost, pokud je zajištěna v přiměřené lhůtě.

Pozměňovací návrh 97
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) dostupnosti alternativních prostředků 
pro velkoobchodní přístup k fyzické 
infrastruktuře sítě poskytnutých 
provozovatelem sítě a vhodných k 
poskytování sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací.

e) dostupnosti alternativních prostředků 
pro velkoobchodní přístup k fyzické 
infrastruktuře sítě poskytnutých 
provozovatelem veřejné služby a vhodných 
k poskytování sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajistí, aby byl článek 3 zaměřen na poskytnutí přístupu k síťové 
infrastruktuře veřejné služby. Přístup k telekomunikační infrastruktuře již upravuje rámcová 
směrnice o elektronických komunikacích (2009/140/ES).

Pozměňovací návrh 98
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) vysokého rizika pro fyzickou 
bezpečnost pracovníků, kteří za účelem 
obsluhy přistupují k jiným 
infrastrukturám, než pro které byli 
původně školeni;

Or. en
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Odůvodnění

Přístup pracovníků, kteří nejsou obeznámeni s bezpečnostními postupy v oblasti elektřiny, 
k prvkům a zařízením distribuční soustavy pro dodávky elektřiny zvýší riziko incidentů a 
nehod. Práce na těchto soustavách vyžaduje zvláštní odbornou přípravu, dovednosti, 
předpisy, kodexy, požadavky na zdraví a rovněž nutnost dodržovat přísné bezpečnostní a 
environmentální normy. U některých konkrétních zařízení mohou provozovatelé sítě dospět k 
závěru, že je příliš nebezpečné umožnit třetí straně práci na své soustavě.

Pozměňovací návrh 99
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) přiměřeného využívání dostupného 
prostoru tak, aby si provozovatel sítě, 
který je vlastníkem fyzické infrastruktury, 
mohl vyhradit prostor pro vlastní budoucí 
investice.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ec) plánované dostupnosti alternativních 
prostředků pro velkoobchodní přístup
k fyzické infrastruktuře sítě v případě, že 
jsou k dispozici vnitrostátní plány pro 
zavedení evropského systému řízení 
železničního provozu.

Or. en
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Odůvodnění

Návrh musí zohlednit dostupnost vnitrostátních plánů pro zavedení evropského systému řízení 
železničního provozu v železničním odvětví.

Pozměňovací návrh 101
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. e d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ed) podmínek, za nichž by povolení 
přístupu k podzemním dopravním 
systémům mohlo vést k narušení 
dlouhodobých investic a modernizace 
anebo mít za následek narušení cestování 
s nepřiměřeným ekonomickým dopadem;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby města s podzemními dopravními systémy měla jednoznačné právo rozhodnout, 
zda je přístup proveditelný, či nikoli. Znění článku 3 by mělo zahrnovat ustanovení, které 
infrastrukturám, jež mají zásadní význam pro každodenní život ve městech, umožní zamítnout 
přístup, pokud by takový přístup mohl vést k narušení a negativním ekonomickým dopadům.

Pozměňovací návrh 102
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. e e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ee) existence výhradních smluvních 
ujednání mezi provozovateli sítí a jejich 
zákazníky;

Or. en
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Odůvodnění

Mezi kritéria by měla patřit i smluvní ujednání mezi provozovatelem sítě a jeho zákazníky, 
pokud byla ujednání uzavřena z důvodu výlučného přístupu. Střediska pro zpracování údajů 
například často žádají o výlučný přístup z bezpečnostních důvodů.

Pozměňovací návrh 103
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatel sítě odůvodní jakékoli 
odepření přístupu do jednoho měsíce od 
obdržení písemné žádosti o přístup.

Provozovatel sítě odůvodní jakékoli 
odepření přístupu do šesti měsíců od 
obdržení písemné žádosti o přístup.

Or. de

Pozměňovací návrh 104
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Provozovatel sítě odůvodní jakékoli 
odepření přístupu do jednoho měsíce od 
obdržení písemné žádosti o přístup.

Provozovatel sítě odůvodní jakékoli 
odepření přístupu do tří měsíců od 
obdržení písemné žádosti o přístup.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Provozovatel sítě odůvodní jakékoli Provozovatel veřejné služby odůvodní 
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odepření přístupu do jednoho měsíce od 
obdržení písemné žádosti o přístup.

jakékoli odepření přístupu do jednoho 
měsíce od obdržení písemné žádosti o 
přístup.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajistí, aby byl článek 3 zaměřen na poskytnutí přístupu k síťové 
infrastruktuře veřejné služby. Přístup k telekomunikační infrastruktuře již upravuje rámcová 
směrnice o elektronických komunikacích (2009/140/ES).

Pozměňovací návrh 106
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Vnitrostátní orgán pro řešení sporů 
uvedený v odstavci 4 plně zohlední zásadu 
proporcionality a vydá závazné rozhodnutí 
ve věci sporu zahájeného podle odstavce 4, 
včetně stanovení spravedlivých podmínek 
a ceny, je-li to na místě, v nejkratší možné 
době a v každém případě do čtyř měsíců, 
aniž je dotčena možnost, aby se kterákoli 
ze stran obrátila na soud. Jakákoli cena 
stanovená orgánem pro řešení sporů 
zohledňuje dopad požadovaného přístupu 
na obchodní plán, jenž je podkladem pro 
investice realizované provozovatelem sítě, 
o přístup k níž bylo požádáno, zejména v 
případě nedávno vybudovaných fyzických 
infrastruktur využívaných k poskytování 
služeb vysokorychlostních elektronických 
komunikací.

5. Vnitrostátní orgán pro řešení sporů 
uvedený v odstavci 4 plně zohlední zásadu 
proporcionality a vydá závazné rozhodnutí 
ve věci sporu zahájeného podle odstavce 4, 
včetně stanovení spravedlivých podmínek 
a ceny, je-li to na místě, v nejkratší možné 
době a v každém případě do čtyř měsíců, 
aniž je dotčena možnost, aby se kterákoli 
ze stran obrátila na soud. Jakákoli cena 
stanovená orgánem pro řešení sporů, 
právními předpisy o státní podpoře, 
vnitrostátním prohlášením o výkonnosti 
infrastruktury, dohodou o financování 
infrastruktury členského státu a smlouvou 
o veřejných službách zohledňuje dopad 
požadovaného přístupu na obchodní plán, 
jenž je podkladem pro investice 
realizované provozovatelem sítě, o přístup 
k níž bylo požádáno, zejména v případě 
nedávno vybudovaných fyzických 
infrastruktur využívaných k poskytování 
služeb vysokorychlostních elektronických 
komunikací. Vnitrostátní orgán pro řešení 
sporů v rámci svého rozhodnutí zohlední i 
ekonomickou životaschopnost těchto 
investic na základě časového 
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harmonogramu návratnosti investic, 
vlivu, který má přístup na kapacitu a 
výkonnost, vlivu, který má přístup na 
hospodářskou soutěž na navazujících 
trzích, odpisů aktiv sítě v době žádosti o 
přístup a možnosti souběžného zavádění 
infrastruktury, jež je nabídnuta žadateli o 
přístup.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované ustanovení se snaží zohlednit znění bodu odůvodnění 16: orgán pro řešení sporů 
musí v rámci svého rozhodnutí zohlednit různé aspekty, které mohou mít vliv na určení 
spravedlivých podmínek a cen.

Pozměňovací návrh 107
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Vnitrostátní orgán pro řešení sporů 
uvedený v odstavci 4 plně zohlední zásadu 
proporcionality a vydá závazné rozhodnutí 
ve věci sporu zahájeného podle odstavce 4, 
včetně stanovení spravedlivých podmínek 
a ceny, je-li to na místě, v nejkratší možné 
době a v každém případě do čtyř měsíců, 
aniž je dotčena možnost, aby se kterákoli 
ze stran obrátila na soud. Jakákoli cena 
stanovená orgánem pro řešení sporů 
zohledňuje dopad požadovaného přístupu 
na obchodní plán, jenž je podkladem pro 
investice realizované provozovatelem sítě, 
o přístup k níž bylo požádáno, zejména v 
případě nedávno vybudovaných fyzických 
infrastruktur využívaných k poskytování 
služeb vysokorychlostních elektronických 
komunikací.

5. Vnitrostátní orgán pro řešení sporů 
uvedený v odstavci 4 plně zohlední zásadu 
proporcionality a vydá rozhodnutí ve věci 
sporu zahájeného podle odstavce 4, včetně 
doporučení týkajícího se podmínek a ceny, 
je-li to na místě, v nejkratší možné době a 
v každém případě do čtyř měsíců, aniž je 
dotčena možnost, aby se kterákoli ze stran 
obrátila na soud. Jakákoli cena stanovená 
orgánem pro řešení sporů zohledňuje 
dopad požadovaného přístupu na obchodní 
plán, jenž je podkladem pro investice 
realizované provozovatelem sítě, o přístup 
k níž bylo požádáno, zejména v případě 
nedávno vybudovaných fyzických 
infrastruktur využívaných k poskytování 
služeb vysokorychlostních elektronických 
komunikací.

Or. de
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Pozměňovací návrh 108
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Vnitrostátní orgán pro řešení sporů 
uvedený v odstavci 4 plně zohlední zásadu 
proporcionality a vydá závazné rozhodnutí 
ve věci sporu zahájeného podle odstavce 4, 
včetně stanovení spravedlivých podmínek 
a ceny, je-li to na místě, v nejkratší možné 
době a v každém případě do čtyř měsíců, 
aniž je dotčena možnost, aby se kterákoli 
ze stran obrátila na soud. Jakákoli cena 
stanovená orgánem pro řešení sporů 
zohledňuje dopad požadovaného přístupu 
na obchodní plán, jenž je podkladem pro 
investice realizované provozovatelem sítě, 
o přístup k níž bylo požádáno, zejména v 
případě nedávno vybudovaných fyzických 
infrastruktur využívaných k poskytování 
služeb vysokorychlostních elektronických 
komunikací.

5. Vnitrostátní orgán pro řešení sporů 
uvedený v odstavci 4 plně zohlední zásadu 
proporcionality a vydá závazné rozhodnutí 
ve věci sporu zahájeného podle odstavce 4, 
včetně stanovení spravedlivých podmínek 
a ceny, je-li to na místě, v nejkratší možné 
době a v každém případě do čtyř měsíců, 
aniž je dotčena možnost, aby se kterákoli 
ze stran obrátila na soud. Jakákoli cena 
stanovená orgánem pro řešení sporů 
zohledňuje dopad požadovaného přístupu 
na obchodní plán, jenž je podkladem pro 
investice realizované provozovatelem 
veřejné služby, o přístup k níž bylo 
požádáno, zejména v případě nedávno 
vybudovaných fyzických infrastruktur 
využívaných k poskytování služeb 
vysokorychlostních elektronických 
komunikací.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajistí, aby byl článek 3 zaměřen na poskytnutí přístupu k síťové 
infrastruktuře veřejné služby. Přístup k telekomunikační infrastruktuře již upravuje rámcová 
směrnice o elektronických komunikacích (2009/140/ES).

Pozměňovací návrh 109
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pokud musí být provedeny úkoly, které 
souvisí se sdíleným využíváním 
infrastruktury, může je vykonat pouze 
provozovatel sítě nebo strana, již 
provozovatel sítě provedením úkolů 
smluvně pověřil.

Or. nl

Pozměňovací návrh 110
Norbert Glante, Peter Simon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Opatření týkající se sdíleného 
využívání infrastruktury mohou být 
provedena pouze ze strany příslušného 
provozovatele sítě nebo jeho jménem. 

Or. de

Odůvodnění

Je to jediný způsob, jak zajistit, aby provozovatel mohl zaručit fungování sítě.

Pozměňovací návrh 111
Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Čl. 3 odst. 2 až 5 se nevztahují na 
odpadní potrubí, u nichž pracovníci 
nemohou osobně provést prohlídku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pro účely žádosti o přístup k fyzické 
infrastruktuře v souladu s článkem 3 má 
každý podnik oprávněný poskytovat sítě 
elektronických komunikací právo na 
přístup – na vyžádání a prostřednictvím 
jediného informačního místa – k 
následujícímu souboru minimálních 
informací o existující fyzické infrastruktuře 
kteréhokoli provozovatele sítě:

Pro účely žádosti o přístup k fyzické 
infrastruktuře v souladu s článkem 3 má 
každý podnik oprávněný poskytovat sítě 
elektronických komunikací právo na 
přístup – na odůvodněné vyžádání za 
účelem rozvoje lepších telekomunikačních 
služeb do budoucna a prostřednictvím 
jediného informačního místa – k 
následujícímu souboru minimálních 
informací o existující fyzické infrastruktuře 
kteréhokoli provozovatele sítě:

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pro účely žádosti o přístup k fyzické 
infrastruktuře v souladu s článkem 3 má 
každý podnik oprávněný poskytovat sítě 
elektronických komunikací právo na 
přístup – na vyžádání a prostřednictvím 
jediného informačního místa – k 
následujícímu souboru minimálních 
informací o existující fyzické infrastruktuře 
kteréhokoli provozovatele sítě:

Pro účely žádosti o přístup k fyzické 
infrastruktuře v souladu s článkem 3 má
každý podnik oprávněný poskytovat sítě 
elektronických komunikací právo na 
přístup – na vyžádání a prostřednictvím 
jediného informačního místa – k 
následujícímu souboru minimálních 
informací o existující fyzické infrastruktuře 
kteréhokoli provozovatele sítě za 
předpokladu, že tato skutečnost nemá 
nepříznivý vliv na bezpečnost, integritu a 
zabezpečení sítě:

Or. en
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Odůvodnění

Při poskytování informací prostřednictvím jediného informačního místa je třeba vzít v úvahu 
bezpečnost a zabezpečení. Je třeba doplnit výraz „zabezpečení“.

Pozměňovací návrh 114
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pro účely žádosti o přístup k fyzické 
infrastruktuře v souladu s článkem 3 má 
každý podnik oprávněný poskytovat sítě 
elektronických komunikací právo na 
přístup – na vyžádání a prostřednictvím 
jediného informačního místa – k 
následujícímu souboru minimálních 
informací o existující fyzické infrastruktuře 
kteréhokoli provozovatele sítě:

Pro účely žádosti o přístup k fyzické 
infrastruktuře v souladu s článkem 3 má 
každý podnik oprávněný poskytovat sítě 
elektronických komunikací, který 
vyhotovuje plán pro zavádění sítí 
vysokorychlostních komunikací, právo na 
přístup – na vyžádání a prostřednictvím 
jediného informačního místa – k 
následujícímu souboru minimálních 
informací o existující fyzické infrastruktuře 
kteréhokoli provozovatele sítě:

Or. ro

Pozměňovací návrh 115
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pro účely žádosti o přístup k fyzické 
infrastruktuře v souladu s článkem 3 má 
každý podnik oprávněný poskytovat sítě 
elektronických komunikací právo na 
přístup – na vyžádání a prostřednictvím 
jediného informačního místa – k 
následujícímu souboru minimálních 
informací o existující fyzické infrastruktuře 
kteréhokoli provozovatele sítě:

Pro účely žádosti o přístup k fyzické 
infrastruktuře v souladu s článkem 3 má 
každý podnik oprávněný poskytovat sítě 
elektronických komunikací právo na 
přístup – na vyžádání a prostřednictvím 
jediného informačního místa – k 
následujícímu souboru minimálních 
informací o existující fyzické infrastruktuře 
kteréhokoli provozovatele sítě za 
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předpokladu, že je k dispozici v digitálním 
formátu:

Or. nl

Pozměňovací návrh 116
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pro účely žádosti o přístup k fyzické 
infrastruktuře v souladu s článkem 3 má 
každý podnik oprávněný poskytovat sítě 
elektronických komunikací právo na 
přístup – na vyžádání a prostřednictvím 
jediného informačního místa – k 
následujícímu souboru minimálních 
informací o existující fyzické infrastruktuře 
kteréhokoli provozovatele sítě:

Pro účely žádosti o přístup k fyzické 
infrastruktuře v souladu s článkem 3 má 
každý podnik oprávněný poskytovat sítě 
elektronických komunikací právo na 
přístup – na vyžádání pro každou 
zeměpisnou oblast a prostřednictvím 
jediného informačního místa – k 
následujícímu souboru minimálních 
informací o existující fyzické infrastruktuře
kteréhokoli provozovatele sítě:

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pro účely žádosti o přístup k fyzické 
infrastruktuře v souladu s článkem 3 má 
každý podnik oprávněný poskytovat sítě 
elektronických komunikací právo na 
přístup – na vyžádání a prostřednictvím 
jediného informačního místa – k 
následujícímu souboru minimálních 
informací o existující fyzické infrastruktuře 
kteréhokoli provozovatele sítě:

Pro účely žádosti o přístup k fyzické 
infrastruktuře v souladu s článkem 3 má 
každý podnik oprávněný poskytovat sítě 
elektronických komunikací právo na 
přístup – na vyžádání – k následujícímu 
souboru minimálních informací o existující 
fyzické infrastruktuře kteréhokoli 
provozovatele sítě:
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Or. en

Odůvodnění

Jediné informační místo povede k nárůstu zbytečných nákladů a byrokracie a znamenalo by 
duplikaci stávajících systémů, které jsou na místní úrovni dobře zavedené.

Pozměňovací návrh 118
Norbert Glante

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) velikost, druh a současné využití 
infrastruktury;

b) druh a současné využití infrastruktury;

Or. de

Odůvodnění

Tato informace je pro spoluuživatele sítě pro účely zavádění širokopásmového připojení 
irelevantní a nemělo by být povinné ji zveřejňovat.

Pozměňovací návrh 119
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podnik žádající o přístup specifikuje oblast 
dotčenou v souvislosti se zaváděním prvků 
sítí vysokorychlostních elektronických 
komunikací.

Podnik žádající o přístup specifikuje oblast 
dotčenou v souvislosti se zaváděním prvků 
sítí vysokorychlostních elektronických 
komunikací, a proto získá přístup pouze k 
údajům této specifikované zeměpisné 
oblasti.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 120
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Podnik žádající o přístup specifikuje 
oblast dotčenou v souvislosti se zaváděním 
prvků sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací.

Podnik žádající o přístup specifikuje oblast 
dotčenou zaváděním prvků sítí 
vysokorychlostních elektronických 
komunikací.

Or. ro

Pozměňovací návrh 121
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podnik žádající o přístup je povinen 
zachovat důvěrnost všech informací, které 
obdrží podle tohoto nařízení.

Or. ro

Pozměňovací návrh 122
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Přístup k minimálním informacím pro 
specifikovanou oblast se poskytne 
neprodleně v elektronické podobě za 
přiměřených, nediskriminačních a 
transparentních podmínek. Jediné 
informační místo může přístup k 
minimálním informacím omezit, pouze je-

 Přístup k minimálním informacím pro 
specifikovanou oblast se poskytne 
neprodleně v elektronické podobě za 
přiměřených, nediskriminačních a 
transparentních podmínek. Jediné 
informační místo může přístup k 
minimálním informacím omezit, pouze je-



AM\1005010CS.doc 63/99 PE519.832v01-00

CS

li to považováno za nutné v zájmu 
bezpečnosti a integrity sítí nebo 
provozního či obchodního tajemství.

li to považováno za nutné v zájmu 
bezpečnosti a integrity sítí nebo 
provozního či obchodního tajemství. 
V zájmu zajištění vnitrostátní bezpečnosti 
a bezpečnosti a integrity některých prvků 
anebo oblastí sítě mohou členské státy 
rozhodnout o vynětí některých oblastí 
z povinnosti poskytnout soubor 
minimálních informací v elektronické 
podobě. V těchto případech lze přístup 
k minimálním informacím omezit na 
jejich prostudování v prostorách 
provozovatele sítě. Každé takové opatření 
se oznámí Komisi.

Or. en

Odůvodnění

For reasons of high economical and or societal importance, certain parts of the physical 
infrastructure of a network can be identified as critical infrastructures for a Member State. 
From this importance accorded to these infrastructures, results their relative attractiveness 
for acts of terror or sabotage. By creating the possibility for these critical parts of a network 
to exclude them from the obligation of giving access to the minimum information in electronic 
form, and limiting it to an examination of the minimum information in the offices of the 
network operator, the risk of an unwanted diffusion of the document will be reduced tangibly.

Pozměňovací návrh 123
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup k minimálním informacím pro 
specifikovanou oblast se poskytne 
neprodleně v elektronické podobě za 
přiměřených, nediskriminačních a 
transparentních podmínek. Jediné 
informační místo může přístup k 
minimálním informacím omezit, pouze je-
li to považováno za nutné v zájmu 
bezpečnosti a integrity sítí nebo 
provozního či obchodního tajemství.

Přístup k minimálním informacím pro 
specifikovanou oblast se poskytne v 
elektronické podobě za přiměřených, 
nediskriminačních a transparentních 
podmínek, přičemž je zaručena důvěrnost 
informací a jejich použití se omezuje 
výhradně na účel, za jakým byly sděleny.
Dotčený provozovatel sítě je o tomto 
sdělení informován.
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Or. fr

Odůvodnění

Výběr údajů pro dotčenou oblast vyžaduje elektronické zpracovávání, a proto přístup k 
informacím nelze poskytnout „neprodleně“.

Pozměňovací návrh 124
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup k minimálním informacím pro 
specifikovanou oblast se poskytne 
neprodleně v elektronické podobě za 
přiměřených, nediskriminačních a 
transparentních podmínek. Jediné 
informační místo může přístup k 
minimálním informacím omezit, pouze je-
li to považováno za nutné v zájmu 
bezpečnosti a integrity sítí nebo 
provozního či obchodního tajemství.

Přístup k minimálním informacím pro 
specifikovanou oblast se poskytne 
neprodleně v elektronické podobě za 
přiměřených, nediskriminačních a 
transparentních podmínek. Jediné 
informační místo může přístup k 
minimálním informacím omezit, je-li to 
považováno za nutné v zájmu bezpečnosti 
a integrity sítí nebo provozního či 
obchodního tajemství a v zájmu ochrany 
základních veřejných a individuálních 
zájmů v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup k minimálním informacím pro 
specifikovanou oblast se poskytne 
neprodleně v elektronické podobě za 
přiměřených, nediskriminačních a 
transparentních podmínek. Jediné 
informační místo může přístup k 

Přístup k minimálním informacím pro 
specifikovanou oblast se poskytne 
neprodleně v elektronické podobě za 
přiměřených, nediskriminačních a zcela
transparentních podmínek. Jediné 
informační místo může přístup k 
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minimálním informacím omezit, pouze je-
li to považováno za nutné v zájmu 
bezpečnosti a integrity sítí nebo 
provozního či obchodního tajemství.

minimálním informacím omezit, pouze je-
li to považováno za nutné v zájmu 
bezpečnosti a integrity sítí nebo 
provozního či obchodního tajemství.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jediné informační místo zajistí, aby byl 
přístup k minimálním informacím podle 
tohoto odstavce k dispozici do [Úřad pro 
publikace: vložte přesné datum: vstup 
tohoto nařízení v platnost + 12 měsíců].

Jediné informační místo zajistí, aby byl 
přístup k minimálním informacím podle 
tohoto odstavce k dispozici do [Úřad pro 
publikace: vložte přesné datum: vstup 
tohoto nařízení v platnost + 12 měsíců]. 
Informace a všechny nové minimální 
informace jsou zpřístupněny a 
aktualizovány v souladu s postupy, které 
zaručují jejich důvěrnost a použití, jež je 
omezeno výhradně na účel, za jakým byly 
informace sděleny.

Or. fr

Odůvodnění

Aby byly dostupné údaje o dotčené oblasti dlouhodobě kvalitní, je nezbytné, aby byly 
podepisovány dohody o důvěrnosti informací, čímž by se zabránilo oběhu nesprávných či 
zastaralých informací.

Pozměňovací návrh 127
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 4 a (nový)



PE519.832v01-00 66/99 AM\1005010CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud stávající infrastruktura není 
z technického hlediska považována za 
vhodnou k zavádění vysokorychlostních 
sítí elektronických komunikací, mohou 
členské státy stanovit výjimky z povinností 
uvedených v odstavci 1. Takové opatření 
se sdělí Komisi a je řádně odůvodněno, 
přičemž všechny zúčastněné strany mají 
možnost vyjádřit se k návrhu opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý subjekt veřejného sektoru, jenž je 
na základě svých úkolů držitelem 
minimálních informací v elektronické 
podobě, uvedených v odstavci 1 a 
týkajících se fyzické infrastruktury 
provozovatele sítě, je elektronickými 
prostředky zpřístupní jedinému 
informačnímu místu před [Úřad pro 
publikace: vložte přesné datum: vstup 
tohoto nařízení v platnost + 6 měsíců]. 
Veškeré aktualizace těchto informací a 
jakékoli nové minimální informace 
uvedené v odstavci 1, které subjekt 
veřejného sektoru obdrží, se zpřístupní 
jedinému informačnímu místu do jednoho 
měsíce od jejich obdržení.

2. Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 9 odst. 
3, každý subjekt veřejného sektoru, jenž je 
na základě svých úkolů držitelem 
minimálních informací v elektronické 
podobě, uvedených v odstavci 1 a 
týkajících se fyzické infrastruktury 
provozovatele sítě, je elektronickými 
prostředky zpřístupní jedinému 
informačnímu místu před [Úřad pro 
publikace: vložte přesné datum: vstup 
tohoto nařízení v platnost + 6 měsíců].
Veškeré aktualizace těchto informací a 
jakékoli nové minimální informace 
uvedené v odstavci 1, které subjekt 
veřejného sektoru obdrží, se zpřístupní 
jedinému informačnímu místu do jednoho 
měsíce od jejich obdržení. Informace a 
všechny nové minimální informace jsou 
zpřístupněny a aktualizovány v souladu 
s postupy, které zaručují jejich důvěrnost 
a použití, jež je omezeno výhradně na 
účel, za jakým jsou informace sděleny. 
Dotčený provozovatel sítě je o tomto 
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sdělení informován.

Or. fr

Odůvodnění

V některých případech vystupuje v úloze jediného informačního místa samotný subjekt 
veřejného sektoru, a proto není fáze stanovená v čl. 4 odst. 2 již použitelná. Aby byly dostupné 
údaje o dotčené oblasti dlouhodobě kvalitní, musí být každé předání či aktualizace údajů 
provedeno na základě podepsané dohody o důvěrnosti informací, čímž se zabrání oběhu 
nesprávných či zastaralých informací.

Pozměňovací návrh 129
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý subjekt veřejného sektoru, jenž je 
na základě svých úkolů držitelem 
minimálních informací v elektronické 
podobě, uvedených v odstavci 1 a 
týkajících se fyzické infrastruktury 
provozovatele sítě, je elektronickými 
prostředky zpřístupní jedinému 
informačnímu místu před [Úřad pro 
publikace: vložte přesné datum: vstup 
tohoto nařízení v platnost + 6 měsíců]. 
Veškeré aktualizace těchto informací a 
jakékoli nové minimální informace 
uvedené v odstavci 1, které subjekt 
veřejného sektoru obdrží, se zpřístupní 
jedinému informačnímu místu do jednoho 
měsíce od jejich obdržení.

2. Každý subjekt veřejného sektoru, jenž je 
na základě svých úkolů držitelem 
minimálních informací v elektronické 
podobě, uvedených v odstavci 1 a 
týkajících se fyzické infrastruktury 
provozovatele sítě, je elektronickými 
prostředky zpřístupní jedinému 
informačnímu místu před [Úřad pro 
publikace: vložte přesné datum: vstup 
tohoto nařízení v platnost + 6 měsíců]. 
Veškeré aktualizace těchto informací a 
jakékoli nové minimální informace 
uvedené v odstavci 1, které subjekt 
veřejného sektoru obdrží, se zpřístupní do 
jednoho měsíce od jejich obdržení.

Or. en

Odůvodnění

Jediné informační místo povede k nárůstu zbytečných nákladů a byrokracie a znamenalo by 
duplikaci stávajících systémů, které jsou na místní úrovni dobře zavedené.
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Pozměňovací návrh 130
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud minimální informace uvedené v 
odstavci 1 nejsou v držení subjektů 
veřejného sektoru v souladu s odstavcem 2, 
kterýkoli provozovatel sítě zpřístupní na 
základě konkrétní žádosti jediného 
informačního místa minimální informace 
uvedené v odstavci 1 o své fyzické 
infrastruktuře v elektronické podobě do 
jednoho měsíce od podání žádosti.
Provozovatel sítě zpřístupní jedinému 
informačnímu místu veškeré aktualizace 
poskytnutých minimálních informací do 
jednoho měsíce od skutečné změny fyzické 
sítě, která má za následek změnu 
uvedených minimálních informací.

3. Pokud minimální informace uvedené v 
odstavci 1 nejsou v držení subjektů 
veřejného sektoru v souladu s odstavcem 2, 
kterýkoli provozovatel sítě zpřístupní na 
základě konkrétní písemné žádosti 
jediného informačního místa pro oblast 
dotčenou případným zavedením 
vysokorychlostní sítě ze strany podniku 
oprávněného poskytovat sítě 
elektronických komunikací minimální 
informace uvedené v odstavci 1 o své 
fyzické infrastruktuře v elektronické 
podobě do jednoho měsíce od podání 
žádosti. Provozovatel sítě zpřístupní 
jedinému informačnímu místu veškeré 
aktualizace poskytnutých minimálních 
informací do jednoho roku od skutečné 
změny fyzické sítě, která má za následek 
změnu uvedených minimálních informací.
Postupy pro zpřístupnění či aktualizaci 
informací zajistí, aby provozovatel sítě 
nenesl náklady spojené s těmito úkony.

Or. fr

Odůvodnění

V závislosti na velikosti provozovatele sítě může být množství informací, není-li omezeno na 
jednu potenciální oblast pro zavedení vysokorychlostní sítě, značné a výběr těchto informací a 
jejich zpracování do vhodné podoby by mohlo vést k nepřiměřeným nákladům. Výběr údajů 
pro dotčenou oblast a jejich zpracování do vhodné podoby vyžaduje elektronické 
zpracovávání, a proto by neměly být požadovány „do jednoho měsíce“. Lhůta jednoho roku je 
realističtější.

Pozměňovací návrh 131
Lena Kolarska-Bobińska
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. S výhradou omezení v zájmu fyzické 
bezpečnosti sítí nebo provozního či 
obchodního tajemství může jediné 
informační místo nabídnout soukromým 
osobám přístup k minimálním informacím 
pro konkrétní oblast na základě žádosti 
nebo prostřednictvím svých webových 
stránek. Zatímco soukromým osobám 
může jediné informační místo přístup 
poskytnout buď zdarma, nebo za správní 
poplatek, vlastníkům nemovitostí či 
pozemků v požadovaném místě nebo 
vlastníkům nemovitostí přilehlých 
k dotčené oblasti poskytuje informace 
zdarma.

Or. en

Odůvodnění

Informace o umístění sítí má přímý dopad na hodnoty nemovitostí. Ceny bydlení nebo 
rozhodnutí o výstavbě nového bydlení mohou být ovlivněny snadným přístupem 
k vysokorychlostním sítím a skutečností, zda jsou umístěny v nemovitosti nebo v její blízkosti. 
Tyto informace by rovněž mohly zabránit náhodnému přerušení linek při provádění 
výkopových prací. Z toho důvodu by informace měly být alespoň v omezené formě dostupné 
vlastníkům nemovitostí.

Pozměňovací návrh 132
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nejsou-li minimální informace uvedené 
v odstavci 1 k dispozici prostřednictvím 
jediného informačního místa, 
provozovatelé sítí tyto informace 
zpřístupní na základě konkrétní písemné 
žádosti podniku oprávněného poskytovat 

4. Nejsou-li minimální informace uvedené 
v odstavci 1 k dispozici prostřednictvím 
jediného informačního místa, 
provozovatelé sítí tyto informace 
zpřístupní na základě konkrétní písemné 
žádosti podniku oprávněného poskytovat 
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sítě elektronických komunikací. V žádosti 
se specifikuje oblast dotčená v souvislosti 
se zaváděním prvků sítí 
vysokorychlostních elektronických 
komunikací. Přístup k informacím se 
poskytne do jednoho měsíce od obdržení 
písemné žádosti za přiměřených, 
nediskriminačních a transparentních 
podmínek, aniž jsou dotčena omezení 
podle odstavce 1.

sítě elektronických komunikací. V žádosti 
se specifikuje oblast dotčená v souvislosti 
se zaváděním prvků sítí 
vysokorychlostních elektronických 
komunikací. Přístup k informacím se 
poskytne do jednoho měsíce od obdržení 
písemné žádosti za přiměřených, 
nediskriminačních a transparentních 
podmínek, aniž jsou dotčena omezení 
podle odstavce 1. Postupy pro 
zpřístupnění informací zajistí, aby 
provozovatel sítě nenesl náklady spojené 
s tímto úkonem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 133
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nejsou-li minimální informace uvedené 
v odstavci 1 k dispozici prostřednictvím 
jediného informačního místa, 
provozovatelé sítí tyto informace 
zpřístupní na základě konkrétní písemné 
žádosti podniku oprávněného poskytovat 
sítě elektronických komunikací. V žádosti 
se specifikuje oblast dotčená v souvislosti 
se zaváděním prvků sítí 
vysokorychlostních elektronických 
komunikací. Přístup k informacím se 
poskytne do jednoho měsíce od obdržení 
písemné žádosti za přiměřených, 
nediskriminačních a transparentních 
podmínek, aniž jsou dotčena omezení 
podle odstavce 1.

4. Nejsou-li minimální informace uvedené 
v odstavci 1 k dispozici prostřednictvím 
jediného informačního místa, 
provozovatelé sítí tyto informace 
zpřístupní na základě konkrétní písemné 
žádosti podniku oprávněného poskytovat 
sítě elektronických komunikací, kterou 
schválil úřední regulační orgán členského 
státu. Podnik žádající o přístup nese 
veškeré náklady spojené se žádostí a 
v žádosti se specifikuje oblast dotčená 
v souvislosti se zaváděním prvků sítí 
vysokorychlostních elektronických 
komunikací. Přístup k informacím se 
poskytne do jednoho měsíce od obdržení 
písemné žádosti za přiměřených, 
nediskriminačních a transparentních 
podmínek, aniž jsou dotčena omezení 
podle odstavce 1.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 134
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nejsou-li minimální informace uvedené 
v odstavci 1 k dispozici prostřednictvím 
jediného informačního místa, 
provozovatelé sítí tyto informace 
zpřístupní na základě konkrétní písemné 
žádosti podniku oprávněného poskytovat 
sítě elektronických komunikací. V žádosti 
se specifikuje oblast dotčená v souvislosti 
se zaváděním prvků sítí 
vysokorychlostních elektronických 
komunikací. Přístup k informacím se 
poskytne do jednoho měsíce od obdržení 
písemné žádosti za přiměřených, 
nediskriminačních a transparentních 
podmínek, aniž jsou dotčena omezení 
podle odstavce 1.

4. Nejsou-li minimální informace uvedené 
v odstavci 1 k dispozici prostřednictvím 
jediného informačního místa, 
provozovatelé sítí tyto informace 
zpřístupní na základě konkrétní písemné 
žádosti podniku oprávněného poskytovat 
sítě elektronických komunikací. V žádosti 
se specifikuje oblast dotčená v souvislosti 
se zaváděním prvků sítí 
vysokorychlostních elektronických 
komunikací. Přístup k informacím se 
poskytne do šesti měsíců od obdržení 
písemné žádosti za přiměřených, 
nediskriminačních a transparentních 
podmínek, aniž jsou dotčena omezení 
podle odstavce 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 135
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Na základě konkrétní písemné žádosti 
podniku oprávněného poskytovat sítě 
elektronických komunikací provozovatelé 
sítí vyhoví přiměřeným žádostem o 
průzkum na místě týkající se konkrétních 
prvků jejich fyzické infrastruktury. 
V žádosti se specifikují prvky sítě dotčené 
v souvislosti se zaváděním prvků sítí 
vysokorychlostních elektronických 

5. Na základě konkrétní písemné žádosti 
podniku oprávněného poskytovat sítě 
elektronických komunikací, kterou 
schválil úřední regulační orgán členského 
státu, provozovatelé sítí vyhoví 
přiměřeným žádostem o průzkum na místě 
týkající se konkrétních prvků jejich fyzické 
infrastruktury. V žádosti se specifikují 
prvky sítě dotčené v souvislosti se 
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komunikací. Průzkum na místě týkající se 
specifikovaných prvků sítě se povolí do 
jednoho měsíce od obdržení písemné 
žádosti za přiměřených, nediskriminačních 
a transparentních podmínek, aniž jsou
dotčena omezení podle odstavce 1.

zaváděním prvků sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací. Podnik 
podávající žádost nese veškeré náklady 
spojené s žádostí. Průzkum na místě 
týkající se specifikovaných prvků sítě se 
povolí do jednoho měsíce od obdržení 
písemné žádosti za přiměřených, 
nediskriminačních a transparentních 
podmínek, aniž jsou dotčena omezení 
podle odstavce 1.

Or. nl

Pozměňovací návrh 136
Norbert Glante, Peter Simon

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Na základě konkrétní písemné žádosti 
podniku oprávněného poskytovat sítě 
elektronických komunikací provozovatelé 
sítí vyhoví přiměřeným žádostem o 
průzkum na místě týkající se konkrétních 
prvků jejich fyzické infrastruktury. 
V žádosti se specifikují prvky sítě dotčené 
v souvislosti se zaváděním prvků sítí 
vysokorychlostních elektronických 
komunikací. Průzkum na místě týkající se 
specifikovaných prvků sítě se povolí do 
jednoho měsíce od obdržení písemné 
žádosti za přiměřených, nediskriminačních 
a transparentních podmínek, aniž jsou 
dotčena omezení podle odstavce 1.

5. Na základě konkrétní písemné žádosti 
podniku oprávněného poskytovat sítě 
elektronických komunikací provozovatelé 
sítí vyhoví přiměřeným žádostem o 
průzkum na místě týkající se konkrétních 
prvků jejich fyzické infrastruktury. 
V žádosti se specifikují prvky sítě dotčené 
v souvislosti se zaváděním prvků sítí 
vysokorychlostních elektronických 
komunikací. Průzkum na místě týkající se 
specifikovaných prvků sítě se povolí do 
jednoho měsíce od obdržení písemné 
žádosti za přiměřených, nediskriminačních 
a transparentních podmínek, aniž jsou 
dotčena omezení podle odstavce 1. Strana 
podávající žádost nese veškeré náklady 
spojené s organizací a provedením 
průzkumu na místě.

Or. de

Odůvodnění

Náklady na průzkum infrastruktury mohou být velmi vysoké a neměly by být přeneseny na 
provozovatele sítí.
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Pozměňovací návrh 137
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Na základě konkrétní písemné žádosti 
podniku oprávněného poskytovat sítě 
elektronických komunikací kterýkoli 
provozovatel sítě zpřístupní následující 
soubor minimálních informací o 
probíhajících nebo plánovaných 
stavebních pracích týkajících se jeho 
fyzické infrastruktury, pro něž bylo buď 
uděleno povolení, nebo povolovací řízení 
probíhá, nebo se první žádost příslušným 
orgánům o udělení povolení plánuje v 
následujících šesti měsících:

vypouští se

a) umístění a druh prací;
b) dotčené prvky sítě;
c) předpokládaný termín zahájení prací a 
doba jejich trvání;
d) kontaktní údaje.
V žádosti podniku oprávněného 
poskytovat sítě elektronických komunikací 
se specifikuje oblast dotčená v souvislosti 
se zaváděním prvků vysokorychlostní sítě 
elektronických komunikací. Provozovatelé 
sítí do dvou týdnů od obdržení písemné 
žádosti poskytnou požadované informace 
za přiměřených, nediskriminačních a 
transparentních podmínek, aniž jsou 
dotčena omezení podle odstavce 1. 

Or. de

Odůvodnění

Na úrovni členských států již existují komplexní předpisy pro udělení povolení.
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Pozměňovací návrh 138
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě konkrétní písemné žádosti 
podniku oprávněného poskytovat sítě 
elektronických komunikací kterýkoli 
provozovatel sítě zpřístupní následující 
soubor minimálních informací o 
probíhajících nebo plánovaných stavebních 
pracích týkajících se jeho fyzické 
infrastruktury, pro něž bylo buď uděleno 
povolení, nebo povolovací řízení probíhá, 
nebo se první žádost příslušným orgánům o 
udělení povolení plánuje v následujících 
šesti měsících:

Podnik oprávněný poskytovat sítě 
elektronických komunikací, který 
vyhotovuje plán pro zavádění sítí 
vysokorychlostních elektronických 
komunikací, může na základě písemné 
žádosti a plánu pro zavádění požádat 
kteréhokoli provozovatele sítě, aby 
zpřístupnil následující soubor minimálních 
informací o probíhajících nebo 
plánovaných stavebních pracích týkajících 
se jeho fyzické infrastruktury, pro něž bylo 
buď uděleno povolení, nebo povolovací 
řízení probíhá, nebo se první žádost 
příslušným orgánům o udělení povolení 
plánuje v následujících šesti měsících:

Or. ro

Pozměňovací návrh 139
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V žádosti podniku oprávněného 
poskytovat sítě elektronických komunikací 
se specifikuje oblast dotčená v souvislosti 
se zaváděním prvků vysokorychlostní sítě 
elektronických komunikací. Provozovatelé 
sítí do dvou týdnů od obdržení písemné 
žádosti poskytnou požadované informace 
za přiměřených, nediskriminačních a 
transparentních podmínek, aniž jsou 
dotčena omezení podle odstavce 1.

V žádosti podniku oprávněného poskytovat 
sítě elektronických komunikací se 
specifikuje oblast dotčená v souvislosti se 
zaváděním prvků vysokorychlostní sítě 
elektronických komunikací. Provozovatelé 
sítí do jednoho měsíce od obdržení 
písemné žádosti poskytnou požadované 
informace za přiměřených, 
nediskriminačních a transparentních 
podmínek, aniž jsou dotčena omezení 
podle odstavce 1. Podnik oprávněný 
poskytovat sítě elektronických komunikací 
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co nejdříve informuje provozovatele sítě o 
svém úmyslu zavést v dotčené oblasti síť 
vysokorychlostních elektronických 
komunikací a v každém případě do šesti 
týdnů od obdržení požadovaných 
informací.

Or. fr

Odůvodnění

Výběr údajů pro dotčenou oblast a jejich zpracování do vhodné podoby vyžaduje elektronické 
zpracovávání. Lhůta jednoho měsíce je pro sledovaný cíl přiměřená, neboť podniku umožňuje 
zvážit, zda má zájem o případné zavedení sítě elektronických komunikací, a současně chrání 
zájmy provozovatele sítě, jehož provedení prací rovněž omezuje.

Pozměňovací návrh 140
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Členské státy mohou stanovit výjimky 
z povinností stanovených v odstavcích 1 až 
5 v případě existujících fyzických 
infrastruktur, které se nepovažují za 
technicky vhodné k zavedení sítí 
vysokorychlostních elektronických 
komunikací. Tato opatření musí být v 
tomto ohledu řádně odůvodněná. 
Zúčastněným stranám musí být poskytnuta 
příležitost vyjádřit se v přiměřené lhůtě k 
návrhům opatření. Každé takové opatření 
se musí oznámit Komisi.

10. Členské státy mohou stanovit výjimky 
z povinností stanovených v odstavcích 1 až 
6 v případě informací týkajících se 
kritických infrastruktur jednotlivých 
států, pokud by jejich zpřístupnění mohlo 
snadno poukázat na zranitelnost těchto 
infrastruktur, nebo v případě fyzických 
infrastruktur, které se nepovažují za 
technicky vhodné k zavedení sítí 
vysokorychlostních elektronických 
komunikací. Tato opatření musí být v 
tomto ohledu řádně odůvodněná. 
Zúčastněným stranám musí být poskytnuta 
příležitost vyjádřit se v přiměřené lhůtě k 
návrhům opatření. Každé takové opatření 
se musí oznámit Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Např. širší přístup k informacím o umístění kabelů by měl nepříznivý dopad na současné úsilí 
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v boji proti krádežím mědi.

Pozměňovací návrh 141
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Ve všech případech uvedených 
v odstavcích 1, 2, 3, 4, 5 a 6 by měl podnik 
žádající o přístup k informacím omezit 
počet osob, které k nim budou mít přístup, 
zaručit důvěryhodnost těchto informací a 
nepředávat je žádné třetí straně.

Or. en

Odůvodnění

Poskytování údajů o kritické infrastruktuře, např. elektrických sítích, by mělo podléhat přísné 
kontrole. Informace poskytované provozovateli sítí elektronických komunikací by měly být 
důvěrné, nepřenosné na žádnou třetí stranu a používány pouze za účelem lepšího plánování a 
koordinace stavebních prací.

Pozměňovací návrh 142
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý provozovatel sítě má právo 
sjednávat dohody o koordinaci stavebních 
prací s podniky oprávněnými poskytovat 
sítě elektronických komunikací pro účely 
zavádění prvků sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací.

1. Každý provozovatel sítě má právo 
sjednávat dohody o koordinaci stavebních 
prací s podniky oprávněnými poskytovat 
sítě elektronických komunikací pro účely 
zavádění prvků sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací. Tyto dohody 
výslovně uvádějí podmínky pro převzetí 
dodatečných nákladů ze strany podniků 
oprávněných poskytovat sítě 
elektronických komunikací. 
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Or. fr

Odůvodnění

Pokud jde o koordinaci stavebních prací, jsou finanční podmínky spolu s technickými a 
právními podmínkami součástí dohod.

Pozměňovací návrh 143
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý provozovatel sítě má právo 
sjednávat dohody o koordinaci stavebních 
prací s podniky oprávněnými poskytovat 
sítě elektronických komunikací pro účely 
zavádění prvků sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací.

1. Každý provozovatel sítě má právo 
sjednávat dohody o koordinaci stavebních 
prací s podniky oprávněnými poskytovat 
sítě elektronických komunikací pro účely 
zavádění prvků sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací a rovněž 
rozvoje vlastních sítí.

Or. en

Odůvodnění

Cílem nařízení je sice urychlit zavádění širokopásmových sítí, nicméně by měl text zahrnovat 
více reciprocity. Provozovatelé sítí by proto měli mít také možnost využívat výhod stavebních 
prací plánovaných podniky, které poskytují sítě elektronických komunikací.

Pozměňovací návrh 144
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý podnik provádějící stavební práce 
zcela nebo částečně financované z 
veřejných prostředků vyhoví všem 
přiměřeným žádostem podniků 
oprávněných poskytovat sítě 
elektronických komunikací pro účely 

2. Každý podnik provádějící stavební práce 
zcela nebo částečně financované z 
veřejných prostředků vyhoví všem 
přiměřeným žádostem podniků 
oprávněných poskytovat sítě 
elektronických komunikací pro účely 
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zavádění prvků sítě vysokorychlostních 
elektronických komunikací, které se týkají 
dohody o koordinaci stavebních prací za 
transparentních a nediskriminačních 
podmínek, pokud to neznamená žádné 
dodatečné náklady pro původně plánované 
stavební práce a pokud je žádost o 
koordinaci podána co nejdříve a v každém 
případě nejpozději jeden měsíc před 
předložením konečného projektu 
příslušným orgánům k udělení povolení.

zavádění prvků sítě vysokorychlostních 
elektronických komunikací, které se týkají 
dohody o koordinaci stavebních prací za 
transparentních a nediskriminačních 
podmínek, pokud to neznamená žádné 
dodatečné náklady pro původně plánované 
stavební práce a pokud je žádost o 
koordinaci podána co nejdříve a v každém 
případě nejpozději jeden měsíc před 
předložením konečného projektu 
příslušným orgánům k udělení povolení. 
Podniky oprávněné poskytovat sítě 
elektronických komunikací úměrně 
přispějí k pokrytí nákladů na práce. 
Vzniknou-li dodatečné náklady, i ty 
ponese podnik, jenž podal žádost.

Or. nl

Pozměňovací návrh 145
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý podnik provádějící stavební práce 
zcela nebo částečně financované z 
veřejných prostředků vyhoví všem 
přiměřeným žádostem podniků 
oprávněných poskytovat sítě 
elektronických komunikací pro účely 
zavádění prvků sítě vysokorychlostních 
elektronických komunikací, které se týkají 
dohody o koordinaci stavebních prací za
transparentních a nediskriminačních 
podmínek, pokud to neznamená žádné 
dodatečné náklady pro původně plánované 
stavební práce a pokud je žádost o
koordinaci podána co nejdříve a v každém 
případě nejpozději jeden měsíc před 
předložením konečného projektu 
příslušným orgánům k udělení povolení.

2. Každý podnik provádějící stavební práce 
zcela nebo částečně financované z 
veřejných prostředků zajistí koordinaci 
podniků veřejných služeb, včetně podniků 
oprávněných poskytovat sítě 
elektronických komunikací. Každá dohoda 
o koordinaci je založena na
transparentních a nediskriminačních 
podmínkách a nenese s sebou žádné 
dodatečné náklady pro původně plánované 
stavební práce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 146
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Podniky provádějící stavební práce a 
podniky oprávněné poskytovat sítě 
elektronických komunikací vyvíjí veškeré 
úsilí o koordinaci stavebních prací 
s pracemi provozovatelů energetických 
distribučních soustav s cílem 
minimalizovat potřebné práce a souběžně 
instalovat, udržovat či modernizovat 
informační a komunikační technologie a 
energetické infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý podnik oprávněný poskytovat sítě 
elektronických komunikací má právo na 
přístup –elektronickými prostředky na 
vyžádání prostřednictvím jediného 
informačního místa – k veškerým 
informacím týkajícím se podmínek a 
postupů platných pro udělování povolení 
pro stavební práce nezbytné za účelem 
zavádění prvků sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací, včetně 
případných výjimek platných pro tyto 
prvky, pokud jde o některá nebo veškerá 
povolení požadovaná podle vnitrostátních 
právních předpisů.

1. Každý podnik oprávněný poskytovat sítě 
elektronických komunikací má právo na 
přístup k veškerým informacím týkajícím 
se podmínek a postupů platných pro 
udělování povolení pro stavební práce 
nezbytné za účelem zavádění prvků sítí 
vysokorychlostních elektronických 
komunikací, včetně případných výjimek 
platných pro tyto prvky, pokud jde o 
některá nebo veškerá povolení požadovaná 
podle vnitrostátních právních předpisů.
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Or. en

Odůvodnění

Jediné informační místo povede k nárůstu zbytečných nákladů a byrokracie a znamenalo by 
duplikaci stávajících systémů, které na místní úrovni dobře fungují.

Pozměňovací návrh 148
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý podnik oprávněný poskytovat sítě 
elektronických komunikací má právo 
předkládat elektronickými prostředky
prostřednictvím jediného informačního 
místa žádosti o povolení nutná pro stavební 
práce nezbytné za účelem zavádění prvků 
sítí vysokorychlostních elektronických 
komunikací. Jediné informační místo 
usnadňuje a koordinuje postup udělování 
povolení. Zejména zajistí, aby byly žádosti 
předány příslušným orgánům zúčastněným 
na udělování povolení platných pro 
dotčené stavební práce, a sleduje 
dodržování lhůt platných v souladu s 
odstavcem 3.

2. Každý podnik oprávněný poskytovat sítě 
elektronických komunikací má právo 
předkládat prostřednictvím informačního 
místa žádosti o povolení nutná pro stavební 
práce nezbytné za účelem zavádění prvků 
sítí vysokorychlostních elektronických 
komunikací. Informační místo určené 
členským státem nebo místním orgánem
usnadňuje a koordinuje postup udělování 
povolení. Zejména zajistí, aby byly žádosti 
předány příslušným orgánům zúčastněným 
na udělování povolení platných pro 
dotčené stavební práce, a sleduje 
dodržování lhůt platných v souladu s 
odstavcem 3.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní orgán pro vyřizování žádostí a povolení týkajících se stavebních prací a 
plánování by duplikoval celou řadu stávajících systémů v členských státech, které jsou 
v rámci místní a regionální veřejné správy dobře zavedené.

Pozměňovací návrh 149
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny jiné konkrétní lhůty 
nebo povinnosti stanovené k zajištění 
řádného průběhu řízení, platné v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
právními předpisy Unie, příslušné orgány 
povolení udělí či zamítnou do šesti měsíců 
od obdržení žádosti. Každé odmítnutí musí 
být řádně odůvodněno na základě 
objektivních, transparentních, 
nediskriminačních a přiměřených kritérií.

3. Aniž jsou dotčeny jiné konkrétní lhůty 
nebo povinnosti stanovené k zajištění 
řádného průběhu řízení, platné v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy nebo 
právními předpisy Unie, příslušné orgány 
povolení udělí či zamítnou do šesti měsíců
od obdržení žádosti za předpokladu, že se 
vyjádřily všechny zúčastněné strany a lze 
zaručit právní jistotu. Každé odmítnutí 
musí být řádně odůvodněno na základě 
objektivních, transparentních, 
nediskriminačních a přiměřených kritérií.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Všechny nově postavené budovy v 
prostorách koncového uživatele, včetně 
prvků ve spoluvlastnictví, pro něž byla 
žádost o stavební povolení podána po 
[Úřad pro publikace: vložte přesné datum 
vstupu tohoto nařízení v platnost], musí být 
vybaveny fyzickou infrastrukturou 
připravenou pro vysokorychlostní 
připojení, zastavěnou v budově až do 
koncových bodů sítě. Stejná povinnost 
platí v případě významné renovace, pro niž 
byla žádost o stavební povolení podána po 
[Úřad pro publikace: vložte přesné datum 
vstupu tohoto nařízení v platnost].

1. Všechny nově postavené budovy v 
prostorách koncového uživatele, včetně 
prvků ve spoluvlastnictví, pro něž byla 
žádost o stavební povolení podána po 
[Úřad pro publikace: vložte přesné datum 
vstupu tohoto nařízení v platnost], musí být 
posouzeny z hlediska efektivity nákladů 
na vybavení fyzickou infrastrukturou 
připravenou pro vysokorychlostní 
připojení, zastavěnou v budově až do 
koncových bodů sítě. Stejná povinnost 
platí v případě významné renovace, pro niž 
byla žádost o stavební povolení podána po 
[Úřad pro publikace: vložte přesné datum 
vstupu tohoto nařízení v platnost].

Or. en
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Odůvodnění

Trh tuto skutečnost již zajišťuje a povinnost vybavit nové budovy a rovněž budovy, které 
procházejí renovací, sítěmi nové generace by pro odvětví stavebnictví v nynější složité 
ekonomické situaci znamenala další výrazné náklady a odrazovala by od investic.

Pozměňovací návrh 151
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Všechny nově postavené budovy v 
prostorách koncového uživatele, včetně 
prvků ve spoluvlastnictví, pro něž byla 
žádost o stavební povolení podána po 
[Úřad pro publikace: vložte přesné datum 
vstupu tohoto nařízení v platnost], musí být 
vybaveny fyzickou infrastrukturou 
připravenou pro vysokorychlostní 
připojení, zastavěnou v budově až do 
koncových bodů sítě. Stejná povinnost 
platí v případě významné renovace, pro niž 
byla žádost o stavební povolení podána po 
[Úřad pro publikace: vložte přesné datum 
vstupu tohoto nařízení v platnost].

1. Všechny nově postavené budovy v 
prostorách koncového uživatele, včetně 
prvků ve spoluvlastnictví, pro něž byla 
žádost o stavební povolení podána šest 
měsíců po [Úřad pro publikace: vložte 
přesné datum vstupu tohoto nařízení v 
platnost], musí být vybaveny fyzickou 
infrastrukturou připravenou pro 
vysokorychlostní připojení, zastavěnou 
v budově až do koncových bodů sítě. 
Stejná povinnost platí v případě významné 
renovace, pro niž byla žádost o stavební 
povolení podána šest měsíců po [Úřad pro 
publikace: vložte přesné datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost].

Or. en

Odůvodnění

Veškeré nové povinnosti ukládané developerům mají přímý dopad na technické plány. 
Vzhledem k tomu, že dokumentace, včetně technických plánů, musí být předkládána před 
podáním formální žádosti o stavební povolení, mohla by tato skutečnost vést k problémům 
v provádění tohoto návrhu. Přechodné období v délce šesti měsíců umožní zohlednit tato 
ustanovení v plánování budoucích projektů a rovněž provést úpravy projektů, které se 
nacházejí v poslední fázi přípravy, než budou předloženy žádosti o povolení.

Pozměňovací návrh 152
Edit Herczog
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Všechny nově postavené budovy v 
prostorách koncového uživatele, včetně 
prvků ve spoluvlastnictví, pro něž byla 
žádost o stavební povolení podána po 
[Úřad pro publikace: vložte přesné datum 
vstupu tohoto nařízení v platnost], musí být 
vybaveny fyzickou infrastrukturou 
připravenou pro vysokorychlostní 
připojení, zastavěnou v budově až do 
koncových bodů sítě. Stejná povinnost 
platí v případě významné renovace, pro niž 
byla žádost o stavební povolení podána po 
[Úřad pro publikace: vložte přesné datum 
vstupu tohoto nařízení v platnost].

1. Všechny nově postavené budovy v 
prostorách koncového uživatele, včetně 
prvků ve spoluvlastnictví, pro něž byla 
žádost o stavební povolení podána po 
[Úřad pro publikace: vložte přesné datum 
vstupu tohoto nařízení v platnost], musí být 
vybaveny technologicky neutrální
fyzickou infrastrukturou připravenou pro 
vysokorychlostní připojení, zastavěnou 
v budově až do koncových bodů sítě. 
Stejná povinnost platí v případě významné 
renovace, pro niž byla žádost o stavební 
povolení podána po [Úřad pro publikace: 
vložte přesné datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost].

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Všechny nově postavené budovy v 
prostorách koncového uživatele, včetně 
prvků ve spoluvlastnictví, pro něž byla 
žádost o stavební povolení podána po
[Úřad pro publikace: vložte přesné datum 
vstupu tohoto nařízení v platnost], musí být 
vybaveny fyzickou infrastrukturou 
připravenou pro vysokorychlostní 
připojení, zastavěnou v budově až do 
koncových bodů sítě. Stejná povinnost 
platí v případě významné renovace, pro niž 
byla žádost o stavební povolení podána po 
[Úřad pro publikace: vložte přesné datum 
vstupu tohoto nařízení v platnost].

1. Všechny nově postavené budovy v 
prostorách koncového uživatele, včetně 
prvků ve spoluvlastnictví, pro něž byla 
žádost o stavební povolení podána po 
[Úřad pro publikace: vložte přesné datum 
vstupu tohoto nařízení v platnost], mohou
být vybaveny fyzickou infrastrukturou 
připravenou pro vysokorychlostní 
připojení, zastavěnou v budově až do 
koncových bodů sítě. Stejná možnost
existuje v případě významné renovace, pro 
niž byla žádost o stavební povolení podána 
po [Úřad pro publikace: vložte přesné 
datum vstupu tohoto nařízení v platnost].
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Pozměňovací návrh 154
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Všechny nově postavené vícebytové 
budovy, pro něž byla žádost o stavební 
povolení podána po [Úřad pro publikace: 
vložte přesné datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost], musí být vybaveny 
soustřeďovacím bodem umístěným uvnitř 
budovy či mimo ni a přístupným pro 
poskytovatele sítí elektronických 
komunikací, jehož prostřednictvím je 
dostupné připojení k infrastruktuře 
připravené pro vysokorychlostní připojení, 
zastavěné v budově. Stejná povinnost platí 
v případě významné renovace vícebytové 
budovy, pro niž byla žádost o stavební 
povolení podána po [Úřad pro publikace: 
vložte přesné datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost].

2. Všechny nově postavené vícebytové 
budovy, pro něž byla žádost o stavební 
povolení podána po [Úřad pro publikace: 
vložte přesné datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost], včetně sociálního bydlení, 
musí být vybaveny soustřeďovacím bodem 
umístěným uvnitř budovy či mimo ni a 
přístupným pro poskytovatele sítí 
elektronických komunikací, jehož 
prostřednictvím je dostupné připojení 
k infrastruktuře připravené pro 
vysokorychlostní připojení, zastavěné 
v budově. Stejná povinnost platí v případě 
významné renovace vícebytové budovy, 
pro niž byla žádost o stavební povolení 
podána po [Úřad pro publikace: vložte 
přesné datum vstupu tohoto nařízení v 
platnost]. Tato povinnost platí rovněž 
v případě všech nově postavených budov 
veřejných institucí, v nichž jsou uloženy 
významné soubory údajů, např. knihoven, 
archivů, kulturních institucí a institucí 
vysokoškolského vzdělávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Všechny nově postavené vícebytové 
budovy, pro něž byla žádost o stavební 
povolení podána po [Úřad pro publikace: 
vložte přesné datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost], musí být vybaveny
soustřeďovacím bodem umístěným uvnitř 
budovy či mimo ni a přístupným pro 
poskytovatele sítí elektronických 
komunikací, jehož prostřednictvím je 
dostupné připojení k infrastruktuře 
připravené pro vysokorychlostní připojení, 
zastavěné v budově. Stejná povinnost platí 
v případě významné renovace vícebytové 
budovy, pro niž byla žádost o stavební 
povolení podána po [Úřad pro publikace: 
vložte přesné datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost].

2. Všechny nově postavené vícebytové 
budovy, pro něž byla žádost o stavební 
povolení podána po [Úřad pro publikace: 
vložte přesné datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost], musí být posouzeny z hlediska 
efektivity nákladů na vybavení 
soustřeďovacím bodem umístěným uvnitř 
budovy či mimo ni a přístupným pro 
poskytovatele sítí elektronických 
komunikací, jehož prostřednictvím je 
dostupné připojení k infrastruktuře 
připravené pro vysokorychlostní připojení, 
zastavěné v budově. Stejná povinnost platí 
v případě významné renovace vícebytové 
budovy, pro niž byla žádost o stavební 
povolení podána po [Úřad pro publikace: 
vložte přesné datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost].

Or. en

Odůvodnění

Trh tuto skutečnost již zajišťuje a povinnost vybavit nové budovy a rovněž budovy, které 
procházejí renovací, sítěmi nové generace by pro odvětví stavebnictví v nynější složité 
ekonomické situaci znamenala další výrazné náklady a odrazovala by od investic.

Pozměňovací návrh 156
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Všechny nově postavené vícebytové 
budovy, pro něž byla žádost o stavební 
povolení podána po [Úřad pro publikace: 
vložte přesné datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost], musí být vybaveny 
soustřeďovacím bodem umístěným uvnitř 
budovy či mimo ni a přístupným pro 
poskytovatele sítí elektronických 

2. Všechny nově postavené vícebytové 
budovy, pro něž byla žádost o stavební 
povolení podána šest měsíců po [Úřad pro 
publikace: vložte přesné datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost], musí být 
vybaveny soustřeďovacím bodem 
umístěným uvnitř budovy či mimo ni a 
přístupným pro poskytovatele sítí 
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komunikací, jehož prostřednictvím je 
dostupné připojení k infrastruktuře 
připravené pro vysokorychlostní připojení, 
zastavěné v budově. Stejná povinnost platí 
v případě významné renovace vícebytové 
budovy, pro niž byla žádost o stavební 
povolení podána po [Úřad pro publikace: 
vložte přesné datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost].

elektronických komunikací, jehož 
prostřednictvím je dostupné připojení 
k infrastruktuře připravené pro 
vysokorychlostní připojení, zastavěné 
v budově. Stejná povinnost platí v případě 
významné renovace vícebytové budovy, 
pro niž byla žádost o stavební povolení 
podána šest měsíců po [Úřad pro 
publikace: vložte přesné datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost].

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Všechny nově postavené vícebytové 
budovy, pro něž byla žádost o stavební 
povolení podána po [Úřad pro publikace: 
vložte přesné datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost], musí být vybaveny 
soustřeďovacím bodem umístěným uvnitř 
budovy či mimo ni a přístupným pro 
poskytovatele sítí elektronických 
komunikací, jehož prostřednictvím je 
dostupné připojení k infrastruktuře 
připravené pro vysokorychlostní připojení, 
zastavěné v budově. Stejná povinnost platí 
v případě významné renovace vícebytové 
budovy, pro niž byla žádost o stavební 
povolení podána po [Úřad pro publikace: 
vložte přesné datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost].

2. Všechny nově postavené vícebytové 
budovy, pro něž byla žádost o stavební 
povolení podána po [Úřad pro publikace: 
vložte přesné datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost], musí být vybaveny 
technologicky neutrálním soustřeďovacím 
bodem umístěným uvnitř budovy či mimo 
ni a přístupným pro poskytovatele sítí 
elektronických komunikací, jehož 
prostřednictvím je dostupné připojení 
k infrastruktuře připravené pro 
vysokorychlostní připojení, zastavěné 
v budově. Stejná povinnost platí v případě 
významné renovace vícebytové budovy, 
pro niž byla žádost o stavební povolení 
podána po [Úřad pro publikace: vložte 
přesné datum vstupu tohoto nařízení v 
platnost].

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Gunnar Hökmark
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Všechny nově postavené vícebytové 
budovy, pro něž byla žádost o stavební 
povolení podána po [Úřad pro publikace: 
vložte přesné datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost], musí být vybaveny 
soustřeďovacím bodem umístěným uvnitř 
budovy či mimo ni a přístupným pro 
poskytovatele sítí elektronických 
komunikací, jehož prostřednictvím je 
dostupné připojení k infrastruktuře 
připravené pro vysokorychlostní připojení, 
zastavěné v budově. Stejná povinnost platí 
v případě významné renovace vícebytové 
budovy, pro niž byla žádost o stavební 
povolení podána po [Úřad pro publikace: 
vložte přesné datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost].

2. Všechny nově postavené vícebytové 
budovy, pro něž byla žádost o stavební 
povolení podána po [Úřad pro publikace: 
vložte přesné datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost], mohou být vybaveny 
soustřeďovacím bodem umístěným uvnitř 
budovy či mimo ni a přístupným pro 
poskytovatele sítí elektronických 
komunikací, jehož prostřednictvím je 
dostupné připojení k infrastruktuře 
připravené pro vysokorychlostní připojení, 
zastavěné v budově. Stejná povinnost platí 
v případě významné renovace vícebytové 
budovy, pro niž byla žádost o stavební 
povolení podána po [Úřad pro publikace: 
vložte přesné datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost].

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Všechny nově postavené vícebytové 
budovy, pro něž byla žádost o stavební 
povolení podána po [Úřad pro publikace: 
vložte přesné datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost], musí být vybaveny 
soustřeďovacím bodem umístěným uvnitř 
budovy či mimo ni a přístupným pro 
poskytovatele sítí elektronických 
komunikací, jehož prostřednictvím je 
dostupné připojení k infrastruktuře 
připravené pro vysokorychlostní připojení, 
zastavěné v budově. Stejná povinnost platí 

2. Všechny nově postavené vícebytové 
budovy, pro něž byla žádost o stavební 
povolení podána po [Úřad pro publikace: 
vložte přesné datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost], musí být vybaveny 
soustřeďovacím bodem umístěným uvnitř 
budovy či mimo ni, jehož prostřednictvím 
je dostupné připojení k infrastruktuře 
připravené pro vysokorychlostní připojení, 
zastavěné v budově. Stejná povinnost platí 
v případě významné renovace vícebytové 
budovy, pro niž byla žádost o stavební 
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v případě významné renovace vícebytové 
budovy, pro niž byla žádost o stavební 
povolení podána po [Úřad pro publikace: 
vložte přesné datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost].

povolení podána po [Úřad pro publikace: 
vložte přesné datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost].

Or. sv

Odůvodnění

Není zřejmé, co se vyjádřením „přístupným pro poskytovatele sítí elektronických komunikací“ 
myslí. Bylo by možné je vyložit jako nepřiměřené omezení vlastnického práva.

Pozměňovací návrh 160
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou pro určité kategorie 
budov, zejména budovy s jedním bytem 
nebo významné renovace, stanovit výjimky 
z povinností stanovených v odstavcích 1 a 
2, pokud jsou náklady na splnění těchto 
povinností nepřiměřené. Tato opatření 
musí být řádně odůvodněná. Zúčastněným 
stranám musí být poskytnuta příležitost 
vyjádřit se v přiměřené lhůtě k návrhům 
opatření. Každé takové opatření se musí 
oznámit Komisi.

3. Členské státy mohou pro určité kategorie 
budov, zejména budovy s jedním bytem 
nebo významné renovace, stanovit výjimky 
z povinností stanovených v odstavcích 1 a 
2, pokud jsou náklady na splnění těchto 
povinností nepřiměřené. Tato opatření 
musí být řádně odůvodněná. Zúčastněným 
stranám musí být poskytnuta příležitost 
vyjádřit se v přiměřené lhůtě k návrhům 
opatření. Každé takové opatření se musí 
oznámit Komisi. Členské státy mohou 
rovněž stanovit výjimky z ustanovení 
v odstavci 2, pokud jde o přístupové linky 
pro konečné uživatele v nemovitostech, u 
nichž se uplatňují obchodní modely 
s otevřenými sítěmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Kent Johansson
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou pro určité kategorie 
budov, zejména budovy s jedním bytem 
nebo významné renovace, stanovit výjimky 
z povinností stanovených v odstavcích 1 a 
2, pokud jsou náklady na splnění těchto 
povinností nepřiměřené. Tato opatření 
musí být řádně odůvodněná. Zúčastněným 
stranám musí být poskytnuta příležitost 
vyjádřit se v přiměřené lhůtě k návrhům 
opatření. Každé takové opatření se musí 
oznámit Komisi.

3. Členské státy mohou pro určité kategorie 
budov, zejména budovy s jedním bytem 
nebo významné renovace, stanovit výjimky 
z povinností stanovených v odstavcích 1 a 
2, pokud jsou náklady na splnění těchto 
povinností nepřiměřené. Tato opatření 
musí být řádně odůvodněná. Zúčastněným 
stranám musí být poskytnuta příležitost 
vyjádřit se v přiměřené lhůtě k návrhům 
opatření. Každé takové opatření se musí 
oznámit Komisi. Výjimky z ustanovení v 
odstavci 2 lze udělit i pro přístup 
k maloobchodním zákazníkům 
v nemovitostech, u nichž se uplatňují 
obchodní modely s otevřenými sítěmi.

Or. sv

Odůvodnění

Je důležité, aby vlastníci nemovitostí měli i nadále možnost uplatňovat úspěšný obchodní 
model, který je na mnoha místech stále běžnější a jenž zahrnuje otevřené širokopásmové sítě a 
hospodářskou soutěž v oblasti poskytování služeb. Na různých místech tento model přispěl 
k rozšíření a používání širokopásmového připojení za cenu pro koncového spotřebitele, která 
je podle mezinárodních standardů nízká. Tento model předpokládá účinnou hospodářskou 
soutěž v rámci jedné a téže širokopásmové infrastruktury. Je rovněž šetrnější k životnímu 
prostředí a energeticky účinnější než celá řada dalších řešení.

Pozměňovací návrh 162
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou pro určité kategorie 
budov, zejména budovy s jedním bytem 
nebo významné renovace, stanovit výjimky 
z povinností stanovených v odstavcích 1 a 
2, pokud jsou náklady na splnění těchto 

3. Členské státy mohou pro určité kategorie 
budov, zejména budovy s jedním bytem 
nebo významné renovace, stanovit výjimky 
z povinností stanovených v odstavcích 1 a 
2, pokud jsou náklady na splnění těchto 
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povinností nepřiměřené. Tato opatření 
musí být řádně odůvodněná. Zúčastněným 
stranám musí být poskytnuta příležitost 
vyjádřit se v přiměřené lhůtě k návrhům 
opatření. Každé takové opatření se musí 
oznámit Komisi.

povinností nepřiměřené. Tato opatření 
musí být řádně odůvodněná. Zúčastněným 
stranám musí být poskytnuta příležitost 
vyjádřit se v přiměřené lhůtě k návrhům 
opatření. Každé takové opatření se musí 
oznámit Komisi. Členské státy mohou 
udělit výjimky z ustanovení v odstavci 2, 
pokud jde o přístup ke konečným 
uživatelům v případech, kdy jsou 
v nemovitosti využívány otevřené sítě.

Or. sv

Pozměňovací návrh 163
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou pro určité kategorie 
budov, zejména budovy s jedním bytem 
nebo významné renovace, stanovit výjimky 
z povinností stanovených v odstavcích 1 a 
2, pokud jsou náklady na splnění těchto 
povinností nepřiměřené. Tato opatření 
musí být řádně odůvodněná. Zúčastněným 
stranám musí být poskytnuta příležitost 
vyjádřit se v přiměřené lhůtě k návrhům 
opatření. Každé takové opatření se musí 
oznámit Komisi.

3. Členské státy mohou pro určité kategorie 
budov, zejména budovy s jedním bytem 
nebo významné renovace, stanovit výjimky 
z povinností stanovených v odstavcích 1 a 
2, pokud jsou náklady na splnění těchto 
povinností nepřiměřené. Tato opatření 
musí být řádně odůvodněná. Zúčastněným 
stranám musí být poskytnuta příležitost 
vyjádřit se v přiměřené lhůtě k návrhům 
opatření. 

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý poskytovatel veřejných 1. Každý poskytovatel veřejných 
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komunikačních sítí má právo za účelem 
přístupu k fyzické infrastruktuře připravené 
pro vysokorychlostní připojení zastavěné 
v budově ukončit svou síť 
v soustřeďovacím bodě, pokud tak učiní na 
vlastní náklady a minimalizuje dopad na 
soukromý majetek.

komunikačních sítí má před získáním 
souhlasu vlastníka pozemku či 
nemovitosti a případně i finanční náhrady 
škody právo za účelem přístupu k fyzické 
infrastruktuře připravené pro 
vysokorychlostní připojení zastavěné v 
budově ukončit svou síť v soustřeďovacím 
bodě, pokud tak učiní na vlastní náklady a 
minimalizuje dopad na soukromý majetek.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý poskytovatel veřejných 
komunikačních sítí má právo za účelem 
přístupu k fyzické infrastruktuře připravené 
pro vysokorychlostní připojení zastavěné 
v budově ukončit svou síť 
v soustřeďovacím bodě, pokud tak učiní na 
vlastní náklady a minimalizuje dopad na 
soukromý majetek.

1. Každý poskytovatel veřejných 
komunikačních sítí v budovách bez 
otevřených sítí, kde existuje hospodářská 
soutěž v oblasti služeb, má právo za 
účelem přístupu k fyzické infrastruktuře 
připravené pro vysokorychlostní připojení 
zastavěné v budově ukončit svou síť 
v soustřeďovacím bodě, pokud tak učiní na 
vlastní náklady a minimalizuje dopad na 
soukromý majetek.

Or. en

Odůvodnění

Na tuto problematiku upozornily subjekty, které poskytují pouze pasivní infrastrukturu, avšak 
žádné vlastní služby.

Pozměňovací návrh 166
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý poskytovatel veřejných 
komunikačních sítí má právo za účelem 
přístupu k fyzické infrastruktuře připravené 
pro vysokorychlostní připojení zastavěné 
v budově ukončit svou síť 
v soustřeďovacím bodě, pokud tak učiní na 
vlastní náklady a minimalizuje dopad na 
soukromý majetek.

1. Každý poskytovatel veřejných 
komunikačních sítí má v budovách bez 
otevřených sítí, kde existuje hospodářská 
soutěž v oblasti služeb, právo za účelem 
přístupu k fyzické infrastruktuře připravené 
pro vysokorychlostní připojení zastavěné 
v budově ukončit svou síť 
v soustřeďovacím bodě, pokud tak učiní na 
vlastní náklady a minimalizuje dopad na 
soukromý majetek.

Or. sv

Odůvodnění

Je důležité, aby vlastníci nemovitostí měli i nadále možnost uplatňovat úspěšný obchodní 
model, který je na mnoha místech stále běžnější a jenž zahrnuje otevřené širokopásmové sítě a 
hospodářskou soutěž v oblasti služeb. Na různých místech tento model přispěl k rozšíření a 
používání širokopásmového připojení za cenu pro koncového spotřebitele, která je podle 
mezinárodních standardů nízká. Tento model předpokládá účinnou hospodářskou soutěž v 
rámci jediné širokopásmové infrastruktury. Je rovněž šetrnější k životnímu prostředí a 
energeticky účinnější než celá řada dalších řešení.

Pozměňovací návrh 167
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý poskytovatel veřejných 
komunikačních sítí má za přiměřených 
podmínek právo na přístup ke kterékoli 
stávající fyzické infrastruktuře připravené 
pro vysokorychlostní připojení, zastavěné v 
budově, pokud je duplikace technicky 
nemožná nebo ekonomicky neefektivní. 
Držitel práva k užívání fyzické 
infrastruktury zastavěné v budově umožní 
přístup za nediskriminačních podmínek.

2. Každý poskytovatel veřejných 
komunikačních sítí má v budovách bez 
otevřených sítí, kde existuje hospodářská 
soutěž v oblasti služeb, za přiměřených 
podmínek právo na přístup ke kterékoli 
stávající fyzické infrastruktuře připravené 
pro vysokorychlostní připojení, zastavěné v 
budově, pokud je duplikace technicky 
nemožná nebo ekonomicky neefektivní. 
Držitel práva k užívání fyzické 
infrastruktury zastavěné v budově umožní 
přístup za nediskriminačních podmínek.
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Or. sv

Odůvodnění

Je důležité, aby vlastníci nemovitostí měli i nadále možnost uplatňovat úspěšný obchodní 
model, který je na mnoha místech stále běžnější a jenž zahrnuje otevřené širokopásmové sítě a 
hospodářskou soutěž v oblasti služeb. Na různých místech tento model přispěl k rozšíření a 
používání širokopásmového připojení za cenu pro koncového spotřebitele, která je podle 
mezinárodních standardů nízká. Tento model předpokládá účinnou hospodářskou soutěž v 
rámci jediné širokopásmové infrastruktury. Je rovněž šetrnější k životnímu prostředí a 
energeticky účinnější než celá řada dalších řešení.

Pozměňovací návrh 168
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý poskytovatel veřejných 
komunikačních sítí má za přiměřených 
podmínek právo na přístup ke kterékoli 
stávající fyzické infrastruktuře připravené 
pro vysokorychlostní připojení, zastavěné v 
budově, pokud je duplikace technicky 
nemožná nebo ekonomicky neefektivní. 
Držitel práva k užívání fyzické 
infrastruktury zastavěné v budově umožní 
přístup za nediskriminačních podmínek.

2. Každý poskytovatel veřejných 
komunikačních sítí v budovách bez 
otevřených sítí, kde existuje hospodářská 
soutěž v oblasti služeb, má za přiměřených 
podmínek právo na přístup ke kterékoli 
stávající fyzické infrastruktuře připravené 
pro vysokorychlostní připojení, zastavěné v 
budově, pokud je duplikace technicky 
nemožná nebo ekonomicky neefektivní. 
Držitel práva k užívání fyzické 
infrastruktury zastavěné v budově umožní 
přístup za nediskriminačních podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Na tuto problematiku upozornili poskytovatelé pasivní infrastruktury.

Pozměňovací návrh 169
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud infrastruktura připravená pro 
vysokorychlostní připojení, zastavěná 
v budově neexistuje, má každý 
poskytovatel veřejných komunikačních sítí 
právo ukončit prvky své sítě v prostorách 
účastníka služeb vysokorychlostních 
elektronických komunikací, pokud s tím 
souhlasí, pokud tak učiní na vlastní 
náklady a minimalizuje dopad na 
soukromý majetek.

4. Pokud infrastruktura připravená pro 
vysokorychlostní připojení, zastavěná 
v budově neexistuje, má každý 
poskytovatel veřejných komunikačních sítí 
právo ukončit prvky své sítě v prostorách 
účastníka služeb vysokorychlostních 
elektronických komunikací, pokud s tím 
souhlasí, pokud tak učiní na vlastní 
náklady a minimalizuje dopad na 
soukromý majetek. Není-li dosaženo 
dohody o ukončení těchto prvků sítě, 
může účastník či poskytovatel veřejné 
komunikační sítě předložit spor 
příslušnému orgánu pro řešení sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy mohou udělit výjimky 
z ustanovení v odstavcích 1 a 2 i pro 
přístup k maloobchodním zákazníkům 
v nemovitostech, u nichž se uplatňují 
obchodní modely s otevřenými sítěmi.

Or. sv

Odůvodnění

Je důležité, aby vlastníci nemovitostí měli i nadále možnost uplatňovat úspěšný obchodní 
model, který je na mnoha místech stále běžnější a jenž zahrnuje otevřené širokopásmové sítě a 
hospodářskou soutěž v oblasti služeb. Na různých místech tento model přispěl k rozšíření a 
používání širokopásmového připojení za cenu pro koncového spotřebitele, která je podle 
mezinárodních standardů nízká. Tento model předpokládá účinnou hospodářskou soutěž v 
rámci jediné širokopásmové infrastruktury. Je rovněž šetrnější k životnímu prostředí a 
energeticky účinnější než celá řada dalších řešení.
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Pozměňovací návrh 171
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy mohou rovněž stanovit 
výjimky z odstavce 1 a 2, pokud jde o 
přístupové linky pro konečné uživatele 
v nemovitostech, u nichž se uplatňují 
obchodní modely s otevřenými sítěmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy mohou udělit výjimky 
z ustanovení v odstavcích 1 a 2, pokud jde 
o přístup ke konečným uživatelům v 
případech, kdy jsou v nemovitosti 
využívány otevřené sítě, v nichž existuje 
hospodářská soutěž v oblasti služeb.

Or. sv

Pozměňovací návrh 173
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud členský stát neurčí jiné příslušné 1. Pokud členský stát neurčí jiné příslušné 



PE519.832v01-00 96/99 AM\1005010CS.doc

CS

orgány, vykonává funkci vnitrostátního 
orgánu pro řešení sporů uvedeného v čl. 3 
odst. 4, čl. 4 odst. 9, čl. 5 odst. 4 a čl. 8 
odst. 3 vnitrostátní regulační orgán, který 
plní úkoly stanovené v článku 20 směrnice 
2002/21/ES.

orgány, vykonává funkci vnitrostátního 
orgánu pro řešení sporů uvedeného v čl. 3 
odst. 4, čl. 4 odst. 9, čl. 5 odst. 4 a čl. 8 
odst. 3 vnitrostátní regulační orgán, který
plní úkoly stanovené v článku 20 směrnice 
2002/21/ES.

Pokud se členský stát rozhodne, že jako 
vnitrostátní orgán pro řešení sporů určí 
vnitrostátní regulační orgán, který plní 
úkoly stanovené v článku 20 směrnice 
2002/21/ES, je tento orgán povinen 
vyžádat si před přijetím jakéhokoli 
závazného rozhodnutí, které se týká 
určení spravedlivých podmínek nebo cen, 
stanovisko regulačních orgánů v daném 
odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud členský stát neurčí jiné příslušné 
orgány, vykonává funkci vnitrostátního 
orgánu pro řešení sporů uvedeného v čl. 3 
odst. 4, čl. 4 odst. 9, čl. 5 odst. 4 a čl. 8 
odst. 3 vnitrostátní regulační orgán, který 
plní úkoly stanovené v článku 20 směrnice 
2002/21/ES.

1. Pokud členský stát neurčí jiné příslušné 
orgány, které jsou v lepší pozici posoudit 
důsledky, zejména v oblasti 
vodohospodářství, vykonává funkci 
vnitrostátního orgánu pro řešení sporů 
uvedeného v čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 9, čl. 5 
odst. 4 a čl. 8 odst. 3 vnitrostátní regulační 
orgán, který plní úkoly stanovené v článku 
20 směrnice 2002/21/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Gaston Franco
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud členský stát neurčí jiné příslušné 
orgány, vykonává funkci jediného 
informačního místa uvedeného v článcích 4 
a 6 vnitrostátní regulační orgán, který plní 
úkoly stanovené v článku 20 směrnice 
2002/21/ES.

3. Pokud členský stát neurčí jiné příslušné 
orgány, například subjekt veřejného 
sektoru na vnitrostátní či místní úrovni,
vykonává funkci jediného informačního 
místa uvedeného v článcích 4 a 6 
vnitrostátní regulační orgán, který plní 
úkoly stanovené v článku 20 směrnice 
2002/21/ES.

Or. fr

Odůvodnění

Některé místní orgány v členských státech již přijaly dohody o sdílení kartografických 
informací na společných platformách. Pokud taková ujednání již existují, není důvod vnutit 
vytvoření jediného kontaktního místa na úrovni jiné než místní.

Pozměňovací návrh 176
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud členský stát neurčí jiné příslušné 
orgány, vykonává funkci jediného 
informačního místa uvedeného v článcích 4 
a 6 vnitrostátní regulační orgán, který plní 
úkoly stanovené v článku 20 směrnice 
2002/21/ES.

3. Pokud členský stát neurčí jiné příslušné 
orgány, zejména subjekt veřejného sektoru 
na vnitrostátní či místní úrovni, vykonává 
funkci jediného informačního místa 
uvedeného v článcích 4 a 6 vnitrostátní 
regulační orgán, který plní úkoly stanovené 
v článku 20 směrnice 2002/21/ES.

Or. en

Odůvodnění

Některá místní společenství v členských státech již zavedla pravidla pro sdílení 
kartografických informací, pokud jde o společné platformy. Pokud taková organizace již 
existuje, lze vytvořit jediné kontaktní místo na úrovni jiné než místní.
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Pozměňovací návrh 177
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise do [Úřad pro publikace: vložte 
přesné datum: vstup tohoto nařízení v 
platnost + 3 roky] předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o provádění 
tohoto nařízení. Zpráva obsahuje shrnutí 
dopadu opatření stanovených tímto 
nařízením a posouzení pokroku při plnění 
jeho cílů.

Komise do [Úřad pro publikace: vložte 
přesné datum: vstup tohoto nařízení v 
platnost + 3 roky] předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o provádění této 
směrnice. Zpráva obsahuje shrnutí dopadu 
opatření stanovených tímto nařízením a 
posouzení pokroku při plnění jeho cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost 
dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Tato směrnice vstupuje v platnost XXXX
po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Or. en

Odůvodnění

Bude dohodnuto spoluzákonodárci.

Pozměňovací návrh 179
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost 
dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Tato směrnice vstupuje v platnost 
dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu 
a přímo použitelné ve všech členských 
státech.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Or. en


