
AM\1012835CS.doc PE524.835v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2013/0309(COD)

19. 12. 2013

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
154 – 474

Návrh zprávy
Pilar del Castillo Vera
(PE522.762v01-00)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření 
týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření 
propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES a 2002/22/ES 
a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012

Návrh nařízení
(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))



PE524.835v01-00 2/211 AM\1012835CS.doc

CS

AM_Com_LegReport



AM\1012835CS.doc 3/211 PE524.835v01-00

CS

Pozměňovací návrh 154
Giles Chichester

Návrh legislativního usnesení
Bod 1

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1. Přijímá níže uvedený postoj v prvním 
čtení;

1. Zamítá návrh Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Helga Trüpel, Doris Pack

Návrh nařízení
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá [návrh 
Komise].

Or. de

Odůvodnění

Die grundsätzlichen Ziele der Europäischen Kommission, namentlich die Förderung des 
Binnenmarktes zum Wohl der Verbraucher und europäischen Wirtschaft, sind zu unterstützen. 
Allerdings bestehen erhebliche Zweifel an der Geeignetheit des Verordnungsentwurfs, diese 
Ziele zu erfüllen. Es ist im Gegenteil zu befürchten, dass der Vorschlag negative 
Auswirkungen auf Investitionsbereitschaft und Wettbewerb haben wird. Daher sollte eine 
kohärente Überarbeitung des gesamten Rechtsrahmens in der neuen Legislaturperiode nach 
sorgfältiger Analyse und vorheriger Konsultation aller Beteiligten vorgenommen werden.

Pozměňovací návrh 156
Jens Rohde

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 5 a (nové)
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Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 12. září 2013 o 
digitální agendě pro růst, mobilitu 
a zaměstnanost: čas přeřadit na vyšší 
rychlost, v němž Evropský parlament 
vyzývá ke zrušení roamingu v roce 2015.

Or. en
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Pozměňovací návrh 157
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Evropa musí využít všech zdrojů růstu, 
aby překonala krizi, mohla vytvářet 
pracovní místa a stala se znovu 
konkurenceschopnou. Obnovení 
hospodářského růstu a tvorby pracovních 
míst v Unii je cílem strategie Evropa 2020. 
Na svém jarním zasedání v roce 2013 
Evropská rada vyzdvihla význam 
jednotného digitálního trhu pro růst 
a vyzvala ke konkrétním opatřením, která 
pomohou co nejdříve vytvořit jednotný trh 
s informačními a komunikačními 
technologiemi (ICT). V souladu s cíli 
strategie Evropa 2020 a s touto výzvou je 
účelem tohoto nařízení vytvořit rozšířením 
a upravením stávajícího regulačního rámce 
Unie pro elektronické komunikace 
jednotný trh elektronických komunikací.

(1) Evropa musí využít všech zdrojů růstu, 
aby překonala krizi, mohla vytvářet 
pracovní místa a stala se znovu 
konkurenceschopnou. Obnovení 
hospodářského růstu a tvorby pracovních 
míst v Unii je cílem strategie Evropa 2020. 
Digitální oblast se navíc stala součástí 
veřejného prostoru, v němž jsou zaváděny 
nové podoby přeshraničního obchodu a 
vytváří se nové obchodní příležitosti pro 
evropské společnosti v rámci celosvětové 
digitální ekonomiky a také dochází k 
inovativnímu rozvoji trhu a sociálním a 
kulturním interakcím. Na svém jarním 
zasedání v roce 2013 Evropská rada 
vyzdvihla význam jednotného digitálního 
trhu pro růst a vyzvala ke konkrétním 
opatřením, která pomohou co nejdříve 
vytvořit jednotný trh s informačními 
a komunikačními technologiemi (ICT). 
V souladu s cíli strategie Evropa 2020 a s 
touto výzvou je účelem tohoto nařízení 
vytvořit rozšířením a upravením 
stávajícího regulačního rámce Unie pro 
elektronické komunikace jednotný trh 
elektronických komunikací.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s neoficiálním dokumentem transatlantického dialogu „Otázky kybernetické 
bezpečnosti a internetu – vytvoření rámce pro transatlantickou akci“.

Pozměňovací návrh 158
Patrizia Toia
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Digitální agenda pro Evropu, jedna ze 
stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020, 
již uznala úlohu ICT a síťové konektivity 
coby nepostradatelného základu pro 
ekonomický i společenský rozvoj. Aby 
Evropa mohla sklízet výhody digitální 
transformace, potřebuje Unie dynamický 
jednotný trh elektronických komunikací 
ve všech odvětvích a ve všech částech 
Evropy. Tento skutečně jednotný trh 
elektronických komunikací bude páteří 
inovativní a „inteligentní“ digitální 
ekonomiky a základem jednotného 
digitálního trhu, na němž se mohou on-line 
služby pohybovat volně přes hranice států.

(2) Digitální agenda pro Evropu, jedna ze 
stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020, 
již uznala úlohu ICT a síťové konektivity 
coby nepostradatelného základu pro 
ekonomický i společenský rozvoj. Aby 
Evropa mohla sklízet výhody digitální 
transformace, potřebuje Unie dynamický 
jednotný trh elektronických komunikací 
ve všech odvětvích a ve všech částech 
Evropy. Tento skutečně jednotný trh 
elektronických komunikací bude páteří 
inovativní a „inteligentní“ digitální 
ekonomiky a základem jednotného 
digitálního trhu, na němž se mohou on-line 
služby pohybovat volně přes hranice států
v mezích jednotného, otevřeného, 
standardizovaného a interoperabilního 
rámce.

Or. it

Pozměňovací návrh 159
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na souvislém jednotném trhu 
elektronických komunikací by měla být 
zaručena svoboda zajišťování sítí 
a poskytování služeb elektronických 
komunikací všem zákazníkům v Unii, 
jakož i právo všech koncových uživatelů 
vybrat si nejlepší nabídku na trhu, aniž by 
jim v tom bránila roztříštěnost trhu na 
různých stranách hranic jednotlivých států. 
Současný předpisový rámec pro 
elektronické komunikace tuto 

(3) Na souvislém jednotném trhu 
elektronických komunikací by mělo být 
zaručeno právo každého jednotlivce na 
přístup k sítím a službám elektronických 
komunikací v Unii, svoboda jejich 
zajišťování, jakož i právo všech 
koncových uživatelů vybrat si nejlepší 
nabídku na trhu, aniž by jim v tom bránila 
roztříštěnost trhu na různých stranách 
hranic jednotlivých států.
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roztříštěnost, vnitrostátní spíše než 
celounijní režimy udělování všeobecných 
oprávnění, vnitrostátní systémy 
přidělování rádiového spektra, rozdíly 
v přístupových produktech dostupných 
pro poskytovatele elektronických 
komunikací v různých členských státech 
ani různé soubory spotřebitelských 
předpisů platných pro toto odvětví zcela 
neřeší. Předpisy Unie v mnoha případech 
pouze definují základní rámec a v 
jednotlivých členských státech jsou často 
prováděny různými způsoby.

Or. de

Pozměňovací návrh 160
Sabine Verheyen, Doris Pack

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na souvislém jednotném trhu 
elektronických komunikací by měla být 
zaručena svoboda zajišťování sítí 
a poskytování služeb elektronických 
komunikací všem zákazníkům v Unii, 
jakož i právo všech koncových uživatelů 
vybrat si nejlepší nabídku na trhu, aniž by 
jim v tom bránila roztříštěnost trhu na 
různých stranách hranic jednotlivých států. 
Současný předpisový rámec pro 
elektronické komunikace tuto 
roztříštěnost, vnitrostátní spíše než 
celounijní režimy udělování všeobecných 
oprávnění, vnitrostátní systémy 
přidělování rádiového spektra, rozdíly 
v přístupových produktech dostupných 
pro poskytovatele elektronických 
komunikací v různých členských státech 
ani různé soubory spotřebitelských 
předpisů platných pro toto odvětví zcela 
neřeší. Předpisy Unie v mnoha případech 
pouze definují základní rámec a v 

(3) Na souvislém jednotném trhu 
elektronických komunikací by měla být 
zaručena svoboda zajišťování sítí 
a poskytování služeb elektronických 
komunikací všem zákazníkům v Unii, 
jakož i právo všech koncových uživatelů 
vybrat si nejlepší nabídku na trhu, aniž by 
jim v tom bránila roztříštěnost trhu na 
různých stranách hranic jednotlivých států.
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jednotlivých členských státech jsou často 
prováděny různými způsoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na souvislém jednotném trhu 
elektronických komunikací by měla být 
zaručena svoboda zajišťování sítí 
a poskytování služeb elektronických 
komunikací všem zákazníkům v Unii, 
jakož i právo všech koncových uživatelů 
vybrat si nejlepší nabídku na trhu, aniž by 
jim v tom bránila roztříštěnost trhu na 
různých stranách hranic jednotlivých států. 
Současný předpisový rámec pro 
elektronické komunikace tuto roztříštěnost, 
vnitrostátní spíše než celounijní režimy
udělování všeobecných oprávnění, 
vnitrostátní systémy přidělování rádiového 
spektra, rozdíly v přístupových produktech 
dostupných pro poskytovatele 
elektronických komunikací v různých 
členských státech ani různé soubory 
spotřebitelských předpisů platných pro toto 
odvětví zcela neřeší. Předpisy Unie 
v mnoha případech pouze definují 
základní rámec a v jednotlivých členských 
státech jsou často prováděny různými 
způsoby.

(3) Měla by být zaručena svoboda 
zajišťování sítí a poskytování služeb 
elektronických komunikací všem 
zákazníkům v Unii, jakož i právo všech 
koncových uživatelů vybrat si nejlepší 
nabídku na trhu, aniž by jim v tom bránila 
roztříštěnost trhu na různých stranách 
hranic jednotlivých států. Současný 
předpisový rámec pro elektronické 
komunikace tuto roztříštěnost, odlišné
vnitrostátní provádění režimu udělování 
všeobecných oprávnění, vnitrostátní 
systémy přidělování rádiového spektra 
ani různé soubory spotřebitelských 
předpisů platných pro toto odvětví zcela 
neřeší. Například zatímco autorizační 
směrnice omezuje typ informací, které 
mohou být vyžadovány, 12 členských států 
požaduje další podrobnosti, jako je 
kategorizace zamýšlených typů aktivit, 
zeměpisný rozsah činnosti, cílový trh, 
struktura společnosti včetně jmen 
akcionářů a společníků akcionářů, 
osvědčení obchodní komory a výpis z 
trestního rejstříku zástupců podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na souvislém jednotném trhu 
elektronických komunikací by měla být 
zaručena svoboda zajišťování sítí 
a poskytování služeb elektronických 
komunikací všem zákazníkům v Unii, 
jakož i právo všech koncových uživatelů 
vybrat si nejlepší nabídku na trhu, aniž by 
jim v tom bránila roztříštěnost trhu na 
různých stranách hranic jednotlivých států. 
Současný předpisový rámec pro 
elektronické komunikace tuto 
roztříštěnost, vnitrostátní spíše než 
celounijní režimy udělování všeobecných 
oprávnění, vnitrostátní systémy 
přidělování rádiového spektra, rozdíly 
v přístupových produktech dostupných 
pro poskytovatele elektronických 
komunikací v různých členských státech 
ani různé soubory spotřebitelských 
předpisů platných pro toto odvětví zcela 
neřeší. Předpisy Unie v mnoha případech 
pouze definují základní rámec a v 
jednotlivých členských státech jsou často 
prováděny různými způsoby.

(3) Na souvislém jednotném trhu 
elektronických komunikací by měla být 
zaručena svoboda zajišťování sítí 
a poskytování služeb elektronických 
komunikací všem zákazníkům v Unii, 
jakož i právo všech koncových uživatelů 
vybrat si nejlepší nabídku na trhu, aniž by 
jim v tom bránila roztříštěnost trhu na 
různých stranách hranic jednotlivých států. 
Současný předpisový rámec pro 
elektronické komunikace je třeba 
harmonizovat a zjednodušit, aby se 
zjednodušilo a urychlilo dokončení 
jednotného digitálního trhu. Předpisy 
Unie v mnoha případech pouze definují 
základní rámec a v jednotlivých členských 
státech jsou často prováděny různými 
způsoby.

Or. ro

Pozměňovací návrh 163
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na souvislém jednotném trhu 
elektronických komunikací by měla být 
zaručena svoboda zajišťování sítí 
a poskytování služeb elektronických 
komunikací všem zákazníkům v Unii, 
jakož i právo všech koncových uživatelů 

(3) Na souvislém jednotném trhu 
elektronických komunikací by měla být 
zaručena svoboda zajišťování sítí 
a poskytování služeb elektronických 
komunikací všem zákazníkům v Unii, 
jakož i právo všech koncových uživatelů 
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vybrat si nejlepší nabídku na trhu, aniž by 
jim v tom bránila roztříštěnost trhu na 
různých stranách hranic jednotlivých států. 
Současný předpisový rámec pro 
elektronické komunikace tuto roztříštěnost, 
vnitrostátní spíše než celounijní režimy 
udělování všeobecných oprávnění, 
vnitrostátní systémy přidělování rádiového 
spektra, rozdíly v přístupových produktech 
dostupných pro poskytovatele 
elektronických komunikací v různých 
členských státech ani různé soubory 
spotřebitelských předpisů platných pro toto 
odvětví zcela neřeší. Předpisy Unie 
v mnoha případech pouze definují základní 
rámec a v jednotlivých členských státech 
jsou často prováděny různými způsoby.

vybrat si nejlepší nabídku na trhu, aniž by 
jim v tom bránila roztříštěnost trhu na 
různých stranách hranic jednotlivých států. 
Současný předpisový rámec pro 
elektronické komunikace tuto roztříštěnost, 
vnitrostátní spíše než celounijní režimy 
udělování všeobecných oprávnění, 
vnitrostátní systémy přidělování rádiového 
spektra, rozdíly v přístupových produktech 
dostupných pro poskytovatele 
elektronických komunikací v různých 
členských státech ani různé soubory 
spotřebitelských předpisů platných pro toto 
odvětví zcela neřeší. Předpisy Unie v 
mnoha případech pouze definují základní 
rámec a rozdíly v prosazování a provádění 
předpisového rámce vedly k vyšším 
nákladům pro operátory aktivní ve více 
než jednom státě, což brání investicím 
a rozvoji jednotného trhu v oblasti 
telekomunikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Skutečně jednotný trh elektronických 
komunikací by měl posilováním integrace 
trhů a nabídky přeshraničních služeb 
povzbudit hospodářskou soutěž, inovace a 
investice do nových a zdokonalených sítí 
a služeb. Měl by tak přispět k dosažení 
ambiciózních cílů Digitální agendy pro 
Evropu týkajících se vysokorychlostního 
širokopásmového připojení. Rostoucí 
dostupnost digitálních infrastruktur 
a služeb by zase měla zvýšit výběr pro 
spotřebitele, kvalitu služeb a rozmanitost 
obsahu a přispět k územní a sociální 
soudržnosti, jakož i usnadnit mobilitu 

(4) Skutečně jednotný trh elektronických 
komunikací by měl posilováním integrace 
trhů a nabídky přeshraničních služeb 
povzbudit hospodářskou soutěž, inovace a 
investice do nových a zdokonalených sítí 
a služeb. Měla by tak přispět k dosažení 
ambiciózních cílů Digitální agendy pro 
Evropu a usnadnit vznik služeb a aplikací, 
které umí využívat otevřená data a 
formáty interoperabilním, 
standardizovaným a bezpečným 
způsobem, přičemž zajistí, aby byly 
dostupné na stejných funkčních i 
nefunkčních úrovních napříč Unií.



AM\1012835CS.doc 11/211 PE524.835v01-00

CS

v rámci EU. Rostoucí dostupnost digitálních 
infrastruktur a služeb by zase měla zvýšit 
výběr pro spotřebitele, kvalitu služeb a 
rozmanitost obsahu a přispět k územní 
a sociální soudržnosti, jakož i usnadnit 
mobilitu v rámci EU.

Or. it

Pozměňovací návrh 165
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Skutečně jednotný trh elektronických 
komunikací by měl posilováním integrace 
trhů a nabídky přeshraničních služeb 
povzbudit hospodářskou soutěž, inovace a 
investice do nových a zdokonalených sítí 
a služeb. Měl by tak přispět k dosažení 
ambiciózních cílů Digitální agendy pro 
Evropu týkajících se vysokorychlostního 
širokopásmového připojení. Rostoucí 
dostupnost digitálních infrastruktur 
a služeb by zase měla zvýšit výběr pro 
spotřebitele, kvalitu služeb a rozmanitost 
obsahu a přispět k územní a sociální 
soudržnosti, jakož i usnadnit mobilitu 
v rámci EU.

(4) Skutečně jednotný trh elektronických 
komunikací by měl posilováním integrace 
trhů a nabídky přeshraničních služeb 
povzbudit hospodářskou soutěž, 
koordinaci, inovace a investice do nových 
a zdokonalených sítí a služeb a větší 
kapacitu v nich. Měl by tak přispět 
k dosažení ambiciózních cílů Digitální 
agendy pro Evropu týkajících se 
vysokorychlostního širokopásmového 
připojení. Rostoucí dostupnost digitálních 
infrastruktur a služeb by zase měla zvýšit 
výběr pro spotřebitele, kvalitu služeb a 
rozmanitost obsahu a přispět k územní 
a sociální soudržnosti, jakož i usnadnit 
mobilitu v rámci EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Skutečně jednotný trh elektronických 
komunikací by měl posilováním integrace 
trhů a nabídky přeshraničních služeb 
povzbudit hospodářskou soutěž, inovace a 
investice do nových a zdokonalených sítí 
a služeb. Měl by tak přispět k dosažení 
ambiciózních cílů Digitální agendy pro 
Evropu týkajících se vysokorychlostního 
širokopásmového připojení. Rostoucí 
dostupnost digitálních infrastruktur 
a služeb by zase měla zvýšit výběr pro 
spotřebitele, kvalitu služeb a rozmanitost 
obsahu a přispět k územní a sociální 
soudržnosti, jakož i usnadnit mobilitu 
v rámci EU.

(4) Skutečně jednotný trh elektronických 
komunikací by měl posilováním integrace 
trhů a nabídky přeshraničních služeb 
povzbudit hospodářskou soutěž, inovace a 
investice do nových a zdokonalených sítí 
a služeb. Měl by tak přispět k dosažení cílů 
Digitální agendy pro Evropu týkajících se 
vysokorychlostního širokopásmového 
připojení, nebo je dokonce překročit. 
Rostoucí dostupnost digitálních 
infrastruktur a služeb by zase měla zvýšit 
výběr pro spotřebitele, kvalitu služeb a 
rozmanitost obsahu a přispět k územní 
a sociální soudržnosti, jakož i usnadnit 
mobilitu v rámci EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Z výhod plynoucích z jednotného trhu 
elektronických komunikací by těžil 
celý širší digitální ekosystém, který 
zahrnuje unijní výrobce zařízení, 
poskytovatele obsahu a aplikací a širší 
ekonomiku, do níž spadají odvětví, jako je 
bankovnictví, automobilový průmysl, 
logistika, maloobchod, energetika 
a doprava, jejichž vyšší produktivita se 
opírá o konektivitu a například 
všudypřítomné aplikace v cloudu, 
propojené objekty a možnosti poskytování 
integrovaných služeb různým segmentům 
společnosti. Orgány veřejné správy 
a zdravotnický sektor by rovněž měly mít 
prospěch z širší dostupnosti služeb 
elektronické veřejné správy 

(5) Z výhod plynoucích z jednotného trhu 
elektronických komunikací by těžil celý 
širší digitální ekosystém, který zahrnuje 
unijní výrobce zařízení, poskytovatele 
obsahu a aplikací a širší ekonomiku, do níž 
spadají odvětví jako je bankovnictví, 
automobilový průmysl, logistika, 
maloobchod, energetika, zdravotnictví, 
mobilita a doprava a inteligentní řízení 
mimořádných situací a přírodních 
katastrof, jejichž vyšší produktivita, 
kvalita a poskytování služeb koncovým 
uživatelům se opírá o konektivitu a 
širokopásmové připojení a například 
všudypřítomné aplikace v cloudu, 
pokročilou analýzu velkého množství 
údajů z komunikačních sítí, propojené a 
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a elektronického zdravotnictví. Jednotný 
trh elektronických komunikací může 
rovněž podpořit nabídku kulturního obsahu 
a služeb, včetně kulturní rozmanitosti 
obecně. Konektivita prostřednictvím sítí 
a služeb elektronických komunikací je pro
širší ekonomiku a společnost natolik 
důležitá, že je třeba zabránit 
jakékoliv neodůvodněné zátěži 
v jednotlivých odvětvích, ať už regulační, 
či jiné.

interoperabiliní objekty a možnosti 
poskytování integrovaných přeshraničních 
služeb na pozadí interoperability systémů 
otevřených norem a dat. Orgány veřejné 
správy a zdravotnický sektor by rovněž 
měly mít prospěch z širší dostupnosti 
služeb elektronické veřejné správy 
a elektronického zdravotnictví. Jednotný 
trh elektronických komunikací může 
rovněž podpořit nabídku kulturního obsahu 
a služeb, včetně kulturní rozmanitosti 
obecně. Konektivita prostřednictvím sítí 
a služeb elektronických komunikací je pro 
širší ekonomiku a společnost a inteligentní 
města budoucnosti natolik důležitá, že je 
třeba zabránit jakékoliv neodůvodněné 
zátěži v jednotlivých odvětvích, ať už 
regulační, či jiné.

Or. it

Pozměňovací návrh 168
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Z výhod plynoucích z jednotného trhu 
elektronických komunikací by těžil 
celý širší digitální ekosystém, který 
zahrnuje unijní výrobce zařízení, 
poskytovatele obsahu a aplikací a širší 
ekonomiku, do níž spadají odvětví, jako je 
bankovnictví, automobilový průmysl, 
logistika, maloobchod, energetika 
a doprava, jejichž vyšší produktivita se 
opírá o konektivitu a například 
všudypřítomné aplikace v cloudu, 
propojené objekty a možnosti poskytování 
integrovaných služeb různým segmentům 
společnosti. Orgány veřejné správy 
a zdravotnický sektor by rovněž měly mít 
prospěch z širší dostupnosti služeb 
elektronické veřejné správy 

(5) Z výhod plynoucích z jednotného trhu 
elektronických komunikací by těžil 
celý širší digitální ekosystém, který 
zahrnuje unijní výrobce zařízení, 
poskytovatele obsahu a aplikací a širší 
ekonomiku, do níž spadají odvětví, jako je 
bankovnictví, automobilový průmysl, 
logistika, maloobchod, energetika 
a doprava, jejichž vyšší produktivita se 
opírá o konektivitu a například 
všudypřítomné aplikace v cloudu, 
propojené objekty a možnosti poskytování 
integrovaných služeb různým segmentům 
společnosti. Orgány veřejné správy 
a zdravotnický sektor by rovněž měly mít 
prospěch z širší dostupnosti služeb 
elektronické veřejné správy 
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a elektronického zdravotnictví. Jednotný 
trh elektronických komunikací může 
rovněž podpořit nabídku kulturního obsahu 
a služeb, včetně kulturní rozmanitosti 
obecně. Konektivita prostřednictvím sítí 
a služeb elektronických komunikací je pro 
širší ekonomiku a společnost natolik 
důležitá, že je třeba zabránit 
jakékoliv neodůvodněné zátěži 
v jednotlivých odvětvích, ať už regulační, 
či jiné.

a elektronického zdravotnictví. Jednotný 
trh elektronických komunikací může 
rovněž podpořit nabídku kulturního a 
vzdělávacího obsahu a služeb, včetně 
kulturní rozmanitosti obecně. Konektivita 
prostřednictvím sítí a služeb 
elektronických komunikací je pro širší 
ekonomiku a společnost natolik důležitá, 
že je třeba zabránit 
jakékoliv neodůvodněné zátěži 
v jednotlivých odvětvích, ať už regulační, 
či jiné.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Marisa Matias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Cílem tohoto nařízení je dokončit 
jednotný trh elektronických komunikací, a 
sice pomocí opatření ve třech širokých 
vzájemně provázaných oblastech. Za prvé, 
mělo by zaručit svobodu poskytování 
služeb a sítí elektronických komunikací 
v různých členských státech bez ohledu na 
státní hranice a na základě jednotného 
evropského oprávnění – koncepce, která 
vytváří předpoklady pro jednotnější 
a předvídatelnější obsah a způsob 
provádění odvětvových právních předpisů 
v celé Unii. Za druhé, je nutné mnohem 
více sblížit podmínky přístupu k základním 
vstupům pro přeshraniční zajišťování sítí 
a poskytování služeb elektronických 
komunikací, a to nejen pro bezdrátovou 
širokopásmovou komunikaci, pro niž je 
klíčové jak licenční, tak bezlicenční pásmo, 
ale také pro připojení k pevné síti. Za třetí, 
v zájmu sbližování podmínek podnikání 
a budování důvěry občanů v digitální 
komunikaci by toto nařízení mělo 

(6) Cílem tohoto nařízení je dokončit 
jednotný trh elektronických komunikací, a 
sice pomocí opatření ve třech širokých 
vzájemně provázaných oblastech. Za prvé, 
mělo by zaručit svobodu poskytování 
služeb a sítí elektronických komunikací 
v různých členských státech bez ohledu na 
státní hranice a na základě jednotného 
evropského oprávnění – koncepce, která 
vytváří předpoklady pro jednotnější 
a předvídatelnější obsah a způsob 
provádění odvětvových právních předpisů 
v celé Unii. Za druhé, je nutné mnohem 
více sblížit podmínky přístupu k základním 
vstupům pro přeshraniční zajišťování sítí 
a poskytování služeb elektronických 
komunikací, a to nejen pro bezdrátovou 
širokopásmovou komunikaci, pro niž je 
klíčové jak licenční, tak bezlicenční pásmo, 
ale také pro připojení k pevné síti. Za třetí, 
v zájmu sbližování podmínek podnikání 
a budování důvěry občanů v digitální 
komunikaci by toto nařízení mělo 
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harmonizovat pravidla ochrany koncového 
uživatele, především spotřebitele. K těm 
patří zákaz diskriminace, smluvní 
informace, ukončování smluv a změna 
poskytovatele, ale také pravidla přístupu 
k on-line obsahu, aplikacím a službám 
a pravidla řízení provozu, která nejen 
chrání koncové uživatele, ale zároveň také 
zaručují trvalé fungování internetového 
ekosystému coby hnací síly pro inovace. 
Kromě toho by další reformy v oblasti
roamingu měly motivovat koncové 
uživatele k tomu, aby zůstali připojení i při 
cestách po Unii, a časem by se měly stát 
hlavním prostředkem pro sbližování cen 
a dalších podmínek v celé Unii.

harmonizovat pravidla ochrany koncového 
uživatele, především spotřebitele. K těm 
patří zákaz diskriminace, smluvní 
informace, ukončování smluv a změna 
poskytovatele, ale také pravidla přístupu 
k on-line obsahu, aplikacím a službám 
a pravidla řízení provozu, která nejen 
chrání koncové uživatele, ale zároveň také 
zaručují trvalé fungování internetového 
ekosystému coby hnací síly pro inovace. 
Kromě toho by další reformy na zrušení 
roamingu měly motivovat koncové 
uživatele k tomu, aby zůstali připojení i při 
cestách po Unii, aniž by byli nuceni platit 
dodatečné poplatky nad rámec tarifů, 
které platí v členském státě, kde uzavřeli 
smlouvu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 170
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Cílem tohoto nařízení je dokončit 
jednotný trh elektronických komunikací, a 
sice pomocí opatření ve třech širokých 
vzájemně provázaných oblastech. Za prvé, 
mělo by zaručit svobodu poskytování 
služeb a sítí elektronických komunikací 
v různých členských státech bez ohledu na 
státní hranice a na základě jednotného 
evropského oprávnění – koncepce, která 
vytváří předpoklady pro jednotnější 
a předvídatelnější obsah a způsob 
provádění odvětvových právních předpisů 
v celé Unii. Za druhé, je nutné mnohem 
více sblížit podmínky přístupu k základním 
vstupům pro přeshraniční zajišťování sítí 
a poskytování služeb elektronických 
komunikací, a to nejen pro bezdrátovou 
širokopásmovou komunikaci, pro niž je 

(6) Cílem tohoto nařízení je dokončit 
jednotný trh elektronických komunikací, a 
sice pomocí opatření ve třech širokých 
vzájemně provázaných oblastech. Za prvé, 
mělo by zaručit svobodu poskytování 
služeb a sítí elektronických komunikací 
v různých členských státech bez ohledu na 
státní hranice a na základě jednotného 
evropského oprávnění – koncepce, která 
vytváří předpoklady pro jednotnější 
a předvídatelnější obsah a způsob 
provádění odvětvových právních předpisů 
v celé Unii. Za druhé, je nutné mnohem 
více sblížit podmínky přístupu k základním 
vstupům pro přeshraniční zajišťování sítí 
a poskytování služeb elektronických 
komunikací, a to nejen pro bezdrátovou 
širokopásmovou komunikaci, pro niž je 
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klíčové jak licenční, tak bezlicenční pásmo, 
ale také pro připojení k pevné síti. Za třetí, 
v zájmu sbližování podmínek podnikání 
a budování důvěry občanů v digitální 
komunikaci by toto nařízení mělo 
harmonizovat pravidla ochrany koncového 
uživatele, především spotřebitele. K těm 
patří zákaz diskriminace, smluvní 
informace, ukončování smluv a změna 
poskytovatele, ale také pravidla přístupu 
k on-line obsahu, aplikacím a službám 
a pravidla řízení provozu, která nejen 
chrání koncové uživatele, ale zároveň také 
zaručují trvalé fungování internetového 
ekosystému coby hnací síly pro inovace. 
Kromě toho by další reformy v oblasti 
roamingu měly motivovat koncové 
uživatele k tomu, aby zůstali připojení i při 
cestách po Unii, a časem by se měly stát 
hlavním prostředkem pro sbližování cen 
a dalších podmínek v celé Unii.

klíčové jak licenční, tak bezlicenční pásmo, 
ale také pro připojení k pevné síti. Za třetí, 
v zájmu sbližování podmínek podnikání 
a budování důvěry občanů v digitální 
komunikaci by toto nařízení mělo 
harmonizovat pravidla ochrany koncového 
uživatele, především spotřebitele. K těm 
patří zákaz diskriminace, smluvní 
informace, ukončování smluv a změna 
poskytovatele, ale také pravidla přístupu 
k on-line obsahu, aplikacím a službám,
pravidla řízení provozu a sdílené společné 
normy o soukromí koncových uživatelů a 
ochraně údajů a bezpečnosti, které nejen 
chrání koncové uživatele, ale zároveň také 
zaručují trvalé fungování internetového 
ekosystému coby hnací síly pro inovace. 
Kromě toho by další reformy v oblasti 
roamingu měly motivovat koncové 
uživatele k tomu, aby zůstali připojení i při 
cestách po Unii, a časem by se měly stát
hlavním prostředkem pro sbližování cen 
a dalších podmínek v celé Unii.

Or. it

Pozměňovací návrh 171
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Cílem tohoto nařízení je dokončit 
jednotný trh elektronických komunikací, a 
sice pomocí opatření ve třech širokých 
vzájemně provázaných oblastech. Za prvé, 
mělo by zaručit svobodu poskytování 
služeb a sítí elektronických komunikací 
v různých členských státech bez ohledu na 
státní hranice a na základě jednotného 
evropského oprávnění – koncepce, která 
vytváří předpoklady pro jednotnější 
a předvídatelnější obsah a způsob 
provádění odvětvových právních předpisů 

(6) Cílem tohoto nařízení je dokončit 
jednotný trh elektronických komunikací, a 
sice pomocí opatření ve třech širokých 
vzájemně provázaných oblastech. Za prvé, 
mělo by zaručit svobodu poskytování 
služeb a sítí elektronických komunikací 
v různých členských státech bez ohledu na 
státní hranice a na základě 
harmonizovaných a zjednodušených 
předpisů pro jednotnější 
a předvídatelnější obsah a způsob 
provádění odvětvových právních předpisů 
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v celé Unii. Za druhé, je nutné mnohem 
více sblížit podmínky přístupu k základním 
vstupům pro přeshraniční zajišťování sítí 
a poskytování služeb elektronických 
komunikací, a to nejen pro bezdrátovou 
širokopásmovou komunikaci, pro niž je 
klíčové jak licenční, tak bezlicenční pásmo, 
ale také pro připojení k pevné síti. Za třetí, 
v zájmu sbližování podmínek podnikání 
a budování důvěry občanů v digitální 
komunikaci by toto nařízení mělo 
harmonizovat pravidla ochrany koncového 
uživatele, především spotřebitele. K těm 
patří zákaz diskriminace, smluvní 
informace, ukončování smluv a změna 
poskytovatele, ale také pravidla přístupu 
k on-line obsahu, aplikacím a službám 
a pravidla řízení provozu, která nejen 
chrání koncové uživatele, ale zároveň také 
zaručují trvalé fungování internetového 
ekosystému coby hnací síly pro inovace. 
Kromě toho by další reformy v oblasti 
roamingu měly motivovat koncové 
uživatele k tomu, aby zůstali připojení i při 
cestách po Unii, a časem by se měly stát 
hlavním prostředkem pro sbližování cen 
a dalších podmínek v celé Unii.

v celé Unii. Za druhé, je nutné mnohem 
více sblížit podmínky přístupu k základním 
vstupům pro přeshraniční zajišťování sítí 
a poskytování služeb elektronických 
komunikací, a to nejen pro bezdrátovou 
širokopásmovou komunikaci, pro niž je 
klíčové jak licenční, tak bezlicenční pásmo, 
ale také pro připojení k pevné síti. Za třetí, 
v zájmu sbližování podmínek podnikání 
a budování důvěry občanů v digitální 
komunikaci by toto nařízení mělo 
harmonizovat pravidla ochrany koncového 
uživatele, především spotřebitele. K těm 
patří zákaz diskriminace, smluvní 
informace, ukončování smluv a změna 
poskytovatele, ale také pravidla přístupu 
k on-line obsahu, aplikacím a službám 
a pravidla řízení provozu, která nejen 
chrání koncové uživatele, ale zároveň také 
zaručují trvalé fungování internetového 
ekosystému coby hnací síly pro inovace. 
Kromě toho by další reformy v oblasti 
roamingu měly motivovat koncové 
uživatele k tomu, aby zůstali připojení i při 
cestách po Unii, a časem by se měly stát 
hlavním prostředkem pro sbližování cen 
a dalších podmínek v celé Unii.

Or. ro

Pozměňovací návrh 172
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Cílem tohoto nařízení je dokončit 
jednotný trh elektronických komunikací, a 
sice pomocí opatření ve třech širokých 
vzájemně provázaných oblastech. Za prvé, 
mělo by zaručit svobodu poskytování 
služeb a sítí elektronických komunikací 
v různých členských státech bez ohledu na 
státní hranice a na základě jednotného 

(6) Cílem tohoto nařízení je dokončit 
jednotný trh elektronických komunikací, a 
sice pomocí opatření ve třech širokých 
vzájemně provázaných oblastech. Za prvé, 
mělo by zaručit svobodu poskytování 
služeb a sítí elektronických komunikací 
v různých členských státech bez ohledu na 
státní hranice a na základě jednotného 
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evropského oprávnění – koncepce, která 
vytváří předpoklady pro jednotnější 
a předvídatelnější obsah a způsob 
provádění odvětvových právních předpisů 
v celé Unii. Za druhé, je nutné mnohem 
více sblížit podmínky přístupu k základním 
vstupům pro přeshraniční zajišťování sítí 
a poskytování služeb elektronických 
komunikací, a to nejen pro bezdrátovou 
širokopásmovou komunikaci, pro niž je 
klíčové jak licenční, tak bezlicenční pásmo, 
ale také pro připojení k pevné síti. Za třetí, 
v zájmu sbližování podmínek podnikání 
a budování důvěry občanů v digitální 
komunikaci by toto nařízení mělo 
harmonizovat pravidla ochrany koncového
uživatele, především spotřebitele. K těm 
patří zákaz diskriminace, smluvní 
informace, ukončování smluv a změna 
poskytovatele, ale také pravidla přístupu 
k on-line obsahu, aplikacím a službám 
a pravidla řízení provozu, která nejen 
chrání koncové uživatele, ale zároveň také 
zaručují trvalé fungování internetového 
ekosystému coby hnací síly pro inovace. 
Kromě toho by další reformy v oblasti 
roamingu měly motivovat koncové 
uživatele k tomu, aby zůstali připojení i při 
cestách po Unii, a časem by se měly stát 
hlavním prostředkem pro sbližování cen 
a dalších podmínek v celé Unii.

evropského oprávnění – koncepce, která 
vytváří předpoklady pro jednotnější 
a předvídatelnější obsah a způsob 
provádění odvětvových právních předpisů 
v celé Unii. Za druhé, je nutné mnohem 
více sblížit podmínky přístupu k základním 
vstupům pro přeshraniční zajišťování sítí 
a poskytování služeb elektronických 
komunikací, a to nejen pro bezdrátovou 
širokopásmovou komunikaci, pro niž je 
klíčové jak licenční, tak bezlicenční pásmo, 
ale také pro připojení k pevné síti. Za třetí, 
v zájmu sbližování podmínek podnikání 
a budování důvěry občanů v digitální 
komunikaci by toto nařízení mělo 
harmonizovat pravidla ochrany uživatele, 
především spotřebitele. K těm patří zákaz 
diskriminace, smluvní informace, 
ukončování smluv a změna poskytovatele, 
ale také pravidla přístupu k on-line obsahu, 
aplikacím a službám a pravidla řízení 
provozu, která nejen chrání uživatele, ale 
zároveň také zaručují trvalé fungování 
internetového ekosystému coby hnací síly 
pro inovace. Kromě toho by další reformy 
v oblasti roamingu měly motivovat 
uživatele k tomu, aby zůstali připojení i při 
cestách po Unii, a časem by se měly stát 
hlavním prostředkem pro sbližování cen 
a dalších podmínek v celé Unii.

(Tento pozměňovací návrh platí pro celý 
text.)

Or. en

Odůvodnění

Upřednostňujeme termín „uživatel“ před „koncový uživatel“, který vykresluje uživatele 
internetu příliš omezujícím či pasivním způsobem. Uživatel internetu by také měl mít právo 
poskytovat aplikace a služby na internetu, viz náš pozměňovací návrh k čl. 23 odst. 1. Jsme 
nuceni toto připomenout s ohledem na svobodu na internetu.

Pozměňovací návrh 173
Werner Langen, Herbert Reul
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Aby se zohlednilo sbližování dříve 
oddělených trhů tradičních 
telekomunikačních služeb a služeb 
informační společnosti, pokrývá oblast 
působnosti tohoto nařízení všechny 
služby, jejichž hlavním účelem je 
komunikace nebo je ke komunikaci 
využívají spotřebitelé, s cílem zajistit 
odpovídající úroveň ochrany spotřebitelů. 
Služby, které neslouží především účelům 
komunikace, tedy nejsou ze své podstaty 
komunikační, například online bankovní 
služby nebo lokalizační služby, budou 
nadále z oblasti působnosti tohoto 
nařízení vyňaty.

Or. de

Pozměňovací návrh 174
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Přeshraničnímu poskytování 
elektronických komunikací stále ještě stojí 
v cestě více překážek než jejich 
poskytování uvnitř vnitrostátních hranic. 
Především přeshraniční poskytovatelé 
stále ještě musí oznamovat svou činnost 
a platit poplatky v jednotlivých 
hostitelských členských státech. Držitelé 
jednotného evropského oprávnění by měli 
mít oznamovací povinnost pouze v rámci 
jednoho společného systému oznamování 
v členském státě, v něž mají hlavní 
provozovnu (tedy v domovském členském 
státě), což sníží administrativní zátěž 
přeshraničních operátorů. Jednotné 

(9) Přeshraničnímu poskytování 
elektronických komunikací stále ještě stojí 
v cestě více překážek než jejich 
poskytování uvnitř vnitrostátních hranic. Je 
třeba přijmout harmonizované a 
zjednodušené předpisy týkající se formátu 
a obsahu oznámení, která musí činit 
operátoři v každém členském státě, v němž 
chtějí působit. Komise po konzultaci se 
všemi zúčastněnými stranami a za 
podpory sdružení BEREC vypracuje 
standardní formát oznámení.
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evropské oprávnění by mělo platit pro 
všechny subjekty, které poskytují nebo 
mají v úmyslu poskytovat služby a sítě 
elektronických komunikací ve více než 
jednom členském státě, čímž by byli 
oprávněni využívat práv spojených 
s volným pohybem služeb a sítí 
elektronických komunikací v souladu 
s tímto nařízením ve všech členských 
státech. Jednotné evropské oprávnění 
definující právní rámec platný pro 
operátory poskytující služby 
elektronických komunikací v různých 
členských státech na základě obecného 
oprávnění vydaného domovským 
členským státem by mělo zaručovat 
skutečnou volnost pohybu služeb a sítí 
elektronických komunikací v celé Unii.

Or. ro

Pozměňovací návrh 175
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Poskytování služeb či zajišťování sítí 
elektronických komunikací přes hranice 
může mít různé podoby, v závislosti 
na různých faktorech, jako je druh 
zajišťované sítě nebo poskytovaných 
služeb, rozsah potřebné fyzické 
infrastruktury nebo počet účastníků 
v různých členských státech. Záměr 
poskytovat přeshraniční služby 
elektronických komunikací nebo 
provozovat sítě elektronických 
komunikací ve více než jednom členském 
státě může být prokazován jednáním, jako 
je sjednávání dohod o přístupu k sítím 
v daném členském státě nebo nabízením 
služeb na internetové stránce v jazyce 
cílového členského státu.

(10) Poskytování služeb či zajišťování sítí 
elektronických komunikací přes hranice 
může mít různé podoby, v závislosti 
na různých faktorech, jako je druh 
zajišťované sítě nebo poskytovaných 
služeb, rozsah potřebné fyzické 
infrastruktury nebo počet účastníků 
v různých členských státech.
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Or. en

Pozměňovací návrh 176
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Bez ohledu na to, jaký způsob 
poskytovatel pro provoz sítí nebo 
poskytování služeb elektronických 
komunikací přes hranice zvolí, regulace, 
které evropský poskytovatel elektronických 
komunikací podléhá, by měla být z 
hlediska obchodních rozhodnutí, jež jsou 
základem pro organizaci funkcí a činností 
v jednotlivých členských státech, neutrální. 
Proto, bez ohledu na organizační 
strukturu podniku, by měl být domovský 
členský stát evropského poskytovatele 
elektronických komunikací považován za 
členský stát, v němž se přijímají 
strategická rozhodnutí týkající se 
zajišťování sítí nebo poskytování služeb 
elektronických komunikací.

(11) Bez ohledu na to, jaký způsob 
poskytovatel pro provoz sítí nebo 
poskytování služeb elektronických 
komunikací přes hranice zvolí, regulace, 
které poskytovatel elektronických 
komunikací podléhá, by měla být z 
hlediska obchodních rozhodnutí, jež jsou 
základem pro organizaci funkcí a činností 
v jednotlivých členských státech, neutrální.

Or. ro

Pozměňovací návrh 177
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Většina podmínek platných pro toto 
odvětví, například podmínky přístupu 
k sítím, bezpečnost a integrita sítí nebo 
přístup ke službám tísňového volání, jsou 
pevně svázané s místem, kde se daná síť 
nachází nebo kde je služba poskytována. 

vypouští se
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V důsledku toho, nestanoví-li toto 
nařízení jinak, mohou pro evropského 
poskytovatele elektronických 
telekomunikací platit podmínky členských 
států, v nichž působí.

Or. ro

Pozměňovací návrh 178
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Pokud členské státy požadují od 
dotčeného odvětví příspěvky na 
financování povinností univerzální služby 
a na pokrytí administrativních nákladů 
vnitrostátních regulačních orgánů, měly 
by být postupy a kritéria pro vyměřování 
těchto příspěvků vůči evropským 
poskytovatelům elektronických 
komunikací přiměřené a nediskriminační, 
aby se zahraničním operátorům (zejména 
nově vstupujícím a menší operátorům) 
nebránilo ve vstupu na trh; příspěvky 
jednotlivých subjektů by proto měly 
zohledňovat jejich podíl na trhu z hlediska 
obratu dosaženého v příslušném členském 
státě a měla by pro ně platit minimální 
prahová hodnota.

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 179
Salvador Sedó i Alabart

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je třeba zajistit, aby v situacích, v 
nichž panují srovnatelné podmínky, 
nedocházelo k diskriminaci evropských 
poskytovatelů elektronických komunikací 
ze strany různých členských států a aby se 
na jednotném trhu uplatňovala jednotná 
regulační praxe, zejména pokud jde 
o opatření spadající do působnosti článků 
15 nebo 16 směrnice 2002/21/ES nebo 
článků 5 nebo 8 směrnice 2002/19/ES. V 
zájmu integrovanějšího provozu na více 
územích by proto evropští poskytovatelé 
elektronických komunikací měli mít 
v objektivně srovnatelných situacích právo 
na rovné zacházení ve všech členských 
státech. Kromě toho by v takových 
případech měly na úrovni Unie existovat 
zvláštní postupy pro přezkum návrhů 
rozhodnutí o opravných prostředcích 
ve smyslu článku 7a směrnice 
2002/21/ES, aby se zabránilo 
neodůvodněným rozdílům v povinnostech, 
jež evropským poskytovatelům 
elektronických komunikací 
ukládají jednotlivé členské státy.

(15) Je třeba zajistit, aby v situacích, v 
nichž panují srovnatelné podmínky, 
nedocházelo k diskriminaci evropských 
poskytovatelů elektronických komunikací 
ze strany různých členských států a aby se 
na jednotném trhu uplatňovala jednotná 
regulační praxe, zejména pokud jde
o opatření spadající do působnosti článků 
15 nebo 16 směrnice 2002/21/ES nebo 
článků 5 nebo 8 směrnice 2002/19/ES. V 
zájmu integrovanějšího provozu na více 
územích by proto evropští poskytovatelé 
elektronických komunikací měli mít 
v objektivně srovnatelných situacích právo 
na rovné zacházení ve všech členských 
státech.

Or. es

Odůvodnění

Neexistují žádné důvody, proč by měl tento návrh Komise zavést právo veta na opravné 
prostředky příslušných vnitrostátních orgánů v případě evropských poskytovatelů.

Pozměňovací návrh 180
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je třeba zajistit, aby v situacích, v 
nichž panují srovnatelné podmínky, 

(15) Je třeba zajistit, aby v situacích, v 
nichž panují srovnatelné podmínky, 
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nedocházelo k diskriminaci evropských
poskytovatelů elektronických komunikací 
ze strany různých členských států a aby se 
na jednotném trhu uplatňovala jednotná 
regulační praxe, zejména pokud jde 
o opatření spadající do působnosti článků 
15 nebo 16 směrnice 2002/21/ES nebo 
článků 5 nebo 8 směrnice 2002/19/ES. V 
zájmu integrovanějšího provozu na více 
územích by proto evropští poskytovatelé 
elektronických komunikací měli mít 
v objektivně srovnatelných situacích právo 
na rovné zacházení ve všech členských 
státech. Kromě toho by v takových 
případech měly na úrovni Unie existovat 
zvláštní postupy pro přezkum návrhů 
rozhodnutí o opravných prostředcích 
ve smyslu článku 7a směrnice 2002/21/ES, 
aby se zabránilo neodůvodněným rozdílům 
v povinnostech, jež evropským
poskytovatelům elektronických 
komunikací ukládají jednotlivé členské 
státy.

nedocházelo k diskriminaci poskytovatelů 
elektronických komunikací ze strany 
různých členských států a aby se 
na jednotném trhu uplatňovala jednotná 
regulační praxe, zejména pokud jde 
o opatření spadající do působnosti článků 
15 nebo 16 směrnice 2002/21/ES nebo 
článků 5 nebo 8 směrnice 2002/19/ES. V 
zájmu integrovanějšího provozu na více 
územích by proto poskytovatelé 
elektronických komunikací měli mít 
v objektivně srovnatelných situacích právo 
na rovné zacházení ve všech členských 
státech. Kromě toho by v takových 
případech měly na úrovni Unie existovat 
zvláštní postupy pro přezkum návrhů 
rozhodnutí o opravných prostředcích 
ve smyslu článku 7a směrnice 2002/21/ES, 
aby se zabránilo neodůvodněným rozdílům 
v povinnostech, jež poskytovatelům 
elektronických komunikací 
ukládají jednotlivé členské státy.

Or. ro

Pozměňovací návrh 181
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Pravomoci týkající se dohledu a 
regulace by měly být rozděleny mezi 
domovský a příslušný hostitelský členský 
stát evropského poskytovatele 
elektronických komunikací tak, aby 
případné překážky vstupu na trh byly 
minimální a zároveň bylo zajištěno řádné 
vymáhání plnění platných podmínek pro 
poskytování elektronických 
komunikačních služeb a sítí těmito 
poskytovateli. Proto, zatímco dohled nad 
plněním podmínek platných na jejich 

vypouští se
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území v souladu s právem Unie by měly 
vykonávat všechny vnitrostátní regulační 
orgány, mimo jiné pomocí sankcí 
a předběžných opatření, pouze vnitrostátní 
regulační orgán domovského členského 
státu by měl být oprávněn pozastavit nebo 
odejmout evropskému poskytovateli 
elektronických komunikací 
právo zajišťovat sítě a poskytovat služby 
elektronických komunikací v celé Unii 
nebo její části.

Or. ro

Pozměňovací návrh 182
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Rádiové spektrum je veřejným 
statkem a základním zdrojem vnitřního 
trhu pro mobilní, bezdrátové 
širokopásmové a satelitní komunikace 
v Unii. Rozvoj bezdrátových 
širokopásmových komunikací přispívá k 
plnění Digitální agendy pro Evropu a 
zejména k zabezpečení přístupu všech 
občanů Unie k širokopásmovému 
připojení o minimální rychlosti 30 Mbps 
do roku 2020 a k tomu, aby byla v Unii 
k dispozici nejvyšší možná rychlost a 
kapacita širokopásmového připojení. 
Přesto Unie zaostává za ostatními velkými 
světovými regiony – Severní Amerikou, 
Afrikou a částmi Asie pokud jde o 
zavádění a rozšíření nejnovější generace 
bezdrátových širokopásmových 
technologií, které jsou k dosažení 
uvedených cílů nezbytné. 
Nesystematičnost v udělování oprávnění 
a zpřístupňování pásma 800 MHz pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace, 
kdy více než polovina členských států žádá 

(17) Rádiové spektrum je veřejným 
statkem a velmi omezeným zdrojem. Je 
nepostradatelné pro plnění 
mnohostranných společenských, 
kulturních, sociálních a hospodářských 
úkolů. Na základě revize oblasti 
telekomunikací v roce 2009 se Komise 
zavázala, že při výkonu správy rádiového 
spektra zohlední stejnou měrou a 
přiměřeným způsobem i tyto aspekty. 
Požadavky stanovené v telekomunikačním 
souboru tím nezbytně tvoří základ politiky 
radiového spektra v Evropské unii. Je 
proto potřeba i v budoucnosti zajistit, aby 
se politika radiového spektra pohybovala 
v tomto právním rámci a aby splňovala 
požadavky, jež jsou v něm stanoveny.
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výjimku nebo jinak neplní lhůtu 
stanovenou v rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 243/2012 o programu 
politiky rádiového spektra23, svědčí 
o naléhavosti opatření ještě během 
stávajícího programového období politiky 
rádiového spektra. Opatření Unie, která
měla harmonizovat podmínky dostupnosti 
a účinného využívání rádiového spektra 
pro bezdrátové širokopásmové 
komunikace na základě rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
676/2002/ES24, nebyla pro řešení tohoto 
problému dostačující.
__________________ __________________
23 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 
2012 o vytvoření víceletého programu 
politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 
21.3.2012, s. 7).
24 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

Or. de

Pozměňovací návrh 183
Sabine Verheyen, Doris Pack

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Rádiové spektrum je veřejným 
statkem a základním zdrojem vnitřního 
trhu pro mobilní, bezdrátové 
širokopásmové a satelitní komunikace 
v Unii. Rozvoj bezdrátových 
širokopásmových komunikací přispívá k 
plnění Digitální agendy pro Evropu a 
zejména k zabezpečení přístupu všech 

(17) Rádiové spektrum je veřejným 
statkem a omezeným zdrojem. Je tedy 
nanejvýš důležité zohlednit sociální, 
kulturní a hospodářskou hodnotu spektra 
jako celku. Jak je stanoveno v rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 243/2012 o 
programu politiky rádiového spektra23, 
jakékoli dodatečné spektrum pro 
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občanů Unie k širokopásmovému 
připojení o minimální rychlosti 30 Mbps 
do roku 2020 a k tomu, aby byla v Unii 
k dispozici nejvyšší možná rychlost a 
kapacita širokopásmového připojení. 
Přesto Unie zaostává za ostatními velkými 
světovými regiony – Severní Amerikou, 
Afrikou a částmi Asie pokud jde o 
zavádění a rozšíření nejnovější generace 
bezdrátových širokopásmových 
technologií, které jsou k dosažení 
uvedených cílů nezbytné. 
Nesystematičnost v udělování oprávnění 
a zpřístupňování pásma 800 MHz pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace, 
kdy více než polovina členských států 
žádá výjimku nebo jinak neplní lhůtu
stanovenou v rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 243/2012 o programu 
politiky rádiového spektra23, svědčí 
o naléhavosti opatření ještě během 
stávajícího programového období politiky 
rádiového spektra. Opatření Unie, která 
měla harmonizovat podmínky dostupnosti 
a účinného využívání rádiového spektra 
pro bezdrátové širokopásmové 
komunikace na základě rozhodnutí
Evropského parlamentu a Rady
676/2002/ES24, nebyla pro řešení tohoto 
problému dostačující.

bezdrátové širokopásmové komunikace by 
mělo být spojeno s revizí užívání spektra 
v celém pásmu UHF. Podle čl. 6 odst. 5 
programu politiky rádiového spektra podá 
Komise do 1. ledna 2015 zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě o tom, 
zda je nutné přijmout opatření 
k harmonizaci dodatečných kmitočtových 
pásem.

__________________ __________________
23 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

23 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Rádiové spektrum je veřejným 
statkem a základním zdrojem vnitřního 
trhu pro mobilní, bezdrátové 
širokopásmové a satelitní komunikace 
v Unii. Rozvoj bezdrátových 
širokopásmových komunikací přispívá k 
plnění Digitální agendy pro Evropu a 
zejména k zabezpečení přístupu všech 
občanů Unie k širokopásmovému připojení 
o minimální rychlosti 30 Mbps do roku 
2020 a k tomu, aby byla v Unii k dispozici 
nejvyšší možná rychlost a kapacita 
širokopásmového připojení. Přesto Unie 
zaostává za ostatními velkými světovými 
regiony – Severní Amerikou, Afrikou 
a částmi Asie pokud jde o zavádění 
a rozšíření nejnovější generace 
bezdrátových širokopásmových 
technologií, které jsou k dosažení 
uvedených cílů nezbytné. 
Nesystematičnost v udělování oprávnění 
a zpřístupňování pásma 800 MHz pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace, 
kdy více než polovina členských států žádá 
výjimku nebo jinak neplní lhůtu 
stanovenou v rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 243/2012 o programu 
politiky rádiového spektra23, svědčí 
o naléhavosti opatření ještě během 
stávajícího programového období politiky 
rádiového spektra. Opatření Unie, která 
měla harmonizovat podmínky dostupnosti 
a účinného využívání rádiového spektra 
pro bezdrátové širokopásmové komunikace 
na základě rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 676/2002/ES24, nebyla 
pro řešení tohoto problému dostačující.

(17) Rádiové spektrum je veřejným 
statkem a základním zdrojem vnitřního 
trhu pro mobilní, bezdrátové 
širokopásmové a satelitní komunikace 
v Unii. Rozvoj bezdrátových 
širokopásmových komunikací přispívá k 
plnění Digitální agendy pro Evropu a 
zejména k zabezpečení přístupu všech 
občanů Unie k širokopásmovému připojení 
o minimální rychlosti 30 Mbps do roku 
2020 a k tomu, aby byla v Unii k dispozici 
nejvyšší možná rychlost a kapacita 
širokopásmového připojení. Několik 
členských států EU zaostává za ostatními 
světovými regiony, jako je například 
Severní Amerika nebo části Asie, pokud 
jde o zavádění a rozšíření nejnovější 
generace bezdrátových širokopásmových 
technologií, což Unii brání v dosažení 
těchto strategických cílů. Přesto Unie 
zaostává za ostatními velkými světovými 
regiony – Severní Amerikou, Afrikou 
a částmi Asie pokud jde o zavádění 
a rozšíření nejnovější generace 
bezdrátových širokopásmových 
technologií, které jsou k dosažení 
uvedených cílů nezbytné. 
Nesystematičnost v udělování oprávnění 
a zpřístupňování pásma 800 MHz pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace, 
kdy více než polovina členských států žádá 
výjimku nebo jinak neplní lhůtu 
stanovenou v rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 243/2012 o programu 
politiky rádiového spektra23, svědčí 
o naléhavosti opatření ještě během 
stávajícího programového období politiky 
rádiového spektra. Opatření Unie, která 
měla harmonizovat podmínky dostupnosti 
a účinného využívání rádiového spektra 
pro bezdrátové širokopásmové komunikace 
na základě rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 676/2002/ES24, nebyla 
pro řešení tohoto problému dostačující.
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__________________ __________________
23 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 
2012 o vytvoření víceletého programu 
politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 
21.3.2012, s. 7).

23 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 
2012 o vytvoření víceletého programu 
politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 
21. 3. 2012, s. 7).

24 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

24 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

Or. it

Pozměňovací návrh 185
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Rádiové spektrum je veřejným 
statkem a základním zdrojem vnitřního 
trhu pro mobilní, bezdrátové 
širokopásmové a satelitní komunikace 
v Unii. Rozvoj bezdrátových 
širokopásmových komunikací přispívá k 
plnění Digitální agendy pro Evropu a 
zejména k zabezpečení přístupu všech 
občanů Unie k širokopásmovému připojení 
o minimální rychlosti 30 Mbps do roku 
2020 a k tomu, aby byla v Unii k dispozici 
nejvyšší možná rychlost a kapacita 
širokopásmového připojení. Přesto Unie 
zaostává za ostatními velkými světovými 
regiony – Severní Amerikou, Afrikou 
a částmi Asie pokud jde o zavádění 
a rozšíření nejnovější generace 
bezdrátových širokopásmových 
technologií, které jsou k dosažení 
uvedených cílů nezbytné. 
Nesystematičnost v udělování oprávnění 
a zpřístupňování pásma 800 MHz pro 

(17) Rádiové spektrum je veřejným 
statkem a základním zdrojem vnitřního 
trhu pro mobilní, bezdrátové 
širokopásmové a satelitní komunikace 
v Unii. Rozvoj bezdrátových 
širokopásmových komunikací přispívá k 
plnění Digitální agendy pro Evropu a 
zejména k zabezpečení přístupu všech 
občanů Unie k širokopásmovému připojení 
o minimální rychlosti 30 Mbps do roku 
2020 a k tomu, aby byla v Unii k dispozici 
nejvyšší možná rychlost a kapacita 
širokopásmového připojení. Přesto Unie 
zaostává za ostatními velkými světovými 
regiony – Severní Amerikou, Afrikou 
a částmi Asie pokud jde o zavádění 
a rozšíření nejnovější generace 
bezdrátových širokopásmových 
technologií, které jsou k dosažení 
uvedených cílů nezbytné, částečně kvůli 
roztříštěnosti postupu Unie při
zpřístupňování spektra vhodného pro 
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bezdrátové širokopásmové komunikace, 
kdy více než polovina členských států žádá 
výjimku nebo jinak neplní lhůtu 
stanovenou v rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 243/2012 o programu 
politiky rádiového spektra, svědčí 
o naléhavosti opatření23 ještě během 
stávajícího programového období politiky 
rádiového spektra. Opatření Unie, která 
měla harmonizovat podmínky dostupnosti 
a účinného využívání rádiového spektra 
pro bezdrátové širokopásmové komunikace 
na základě rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 676/2002/ES24, nebyla 
pro řešení tohoto problému dostačující.

vysokorychlostní bezdrátový přístup k 
širokopásmovému připojení. 
Nesystematičnost v udělování oprávnění 
a zpřístupňování pásma 800 MHz pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace, 
kdy více než polovina členských států žádá 
výjimku nebo jinak neplní lhůtu 
stanovenou v rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 243/2012 o programu 
politiky rádiového spektra23, svědčí 
o naléhavosti opatření ještě během 
stávajícího programového období politiky 
rádiového spektra. Tato situace si žádá 
větší ochotu a schopnost členských států 
provádět již dohodnutá pravidla a také 
zlepšení na straně Komise, pokud jde o 
výkon jejích pravomocí. Opatření Unie, 
která měla harmonizovat podmínky 
dostupnosti a účinného využívání 
rádiového spektra pro bezdrátové 
širokopásmové komunikace na základě 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
676/2002/ES24, nebyla pro řešení tohoto 
problému dostačující.

__________________ __________________
23 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března
2012 o vytvoření víceletého programu 
politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 
21.3.2012, s. 7).

23 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 
2012 o vytvoření víceletého programu 
politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81,
21.3.2012, s. 7).

24 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

24 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Rádiové spektrum je veřejným 
statkem a základním zdrojem vnitřního 
trhu pro mobilní, bezdrátové 
širokopásmové a satelitní komunikace 
v Unii. Rozvoj bezdrátových 
širokopásmových komunikací přispívá k 
plnění Digitální agendy pro Evropu a 
zejména k zabezpečení přístupu všech 
občanů Unie k širokopásmovému připojení 
o minimální rychlosti 30 Mbps do roku 
2020 a k tomu, aby byla v Unii k dispozici 
nejvyšší možná rychlost a kapacita 
širokopásmového připojení. Přesto Unie 
zaostává za ostatními velkými světovými 
regiony – Severní Amerikou, Afrikou 
a částmi Asie pokud jde o zavádění 
a rozšíření nejnovější generace 
bezdrátových širokopásmových 
technologií, které jsou k dosažení 
uvedených cílů nezbytné. 
Nesystematičnost v udělování oprávnění 
a zpřístupňování pásma 800 MHz pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace, 
kdy více než polovina členských států žádá
výjimku nebo jinak neplní lhůtu 
stanovenou v rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 243/2012 o programu 
politiky rádiového spektra23, svědčí 
o naléhavosti opatření ještě během 
stávajícího programového období politiky 
rádiového spektra. Opatření Unie, která 
měla harmonizovat podmínky dostupnosti 
a účinného využívání rádiového spektra 
pro bezdrátové širokopásmové komunikace 
na základě rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 676/2002/ES24, nebyla 
pro řešení tohoto problému dostačující.

(17) Rádiové spektrum je veřejným 
statkem a základním zdrojem vnitřního 
trhu pro mobilní, bezdrátové 
širokopásmové a satelitní komunikace 
v Unii. Rozvoj bezdrátových 
širokopásmových komunikací přispívá k 
plnění Digitální agendy pro Evropu a 
zejména k zabezpečení přístupu všech 
občanů Unie k širokopásmovému připojení 
o minimální rychlosti 30 Mbps do roku 
2020 a k tomu, aby byla v Unii k dispozici 
nejvyšší možná rychlost a kapacita 
širokopásmového připojení. Přesto Unie 
zaostává za ostatními velkými světovými 
regiony – Severní Amerikou, Afrikou 
a částmi Asie pokud jde o zavádění 
a rozšíření nejnovější generace 
bezdrátových širokopásmových 
technologií, které jsou k dosažení 
uvedených cílů nezbytné. 
Nesystematičnost v udělování oprávnění 
a zpřístupňování pásma 800 MHz pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace, 
kdy více než polovina členských států 
žádala a dostala od Komise výjimku nebo 
jinak neplní lhůtu stanovenou v rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 243/2012 o 
programu politiky rádiového spektra23, 
svědčí o naléhavosti opatření ještě během 
stávajícího programového období politiky 
rádiového spektra. Opatření Unie, která 
měla harmonizovat podmínky dostupnosti 
a účinného využívání rádiového spektra 
pro bezdrátové širokopásmové komunikace 
na základě rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 676/2002/ES24, nebyla 
pro řešení tohoto problému dostačující.

__________________ __________________
23 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 
2012 o vytvoření víceletého programu 
politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 
21.3.2012, s. 7).

23 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 
2012 o vytvoření víceletého programu 
politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 
21.3.2012, s. 7).

24 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 24 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
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Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

Or. es

Pozměňovací návrh 187
Herbert Reul

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Rádiové spektrum je veřejným 
statkem a základním zdrojem vnitřního 
trhu pro mobilní, bezdrátové 
širokopásmové a satelitní komunikace 
v Unii. Rozvoj bezdrátových 
širokopásmových komunikací přispívá k 
plnění Digitální agendy pro Evropu a 
zejména k zabezpečení přístupu všech 
občanů Unie k širokopásmovému připojení 
o minimální rychlosti 30 Mbps do roku 
2020 a k tomu, aby byla v Unii k dispozici 
nejvyšší možná rychlost a kapacita 
širokopásmového připojení. Přesto Unie 
zaostává za ostatními velkými světovými 
regiony – Severní Amerikou, Afrikou 
a částmi Asie pokud jde o zavádění 
a rozšíření nejnovější generace 
bezdrátových širokopásmových 
technologií, které jsou k dosažení 
uvedených cílů nezbytné. 
Nesystematičnost v udělování oprávnění 
a zpřístupňování pásma 800 MHz pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace, 
kdy více než polovina členských států žádá 
výjimku nebo jinak neplní lhůtu 
stanovenou v rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 243/2012 o programu 
politiky rádiového spektra23, svědčí 
o naléhavosti opatření ještě během 
stávajícího programového období politiky 

(17) Rádiové spektrum je veřejným 
statkem a základním zdrojem vnitřního 
trhu pro mobilní, bezdrátové 
širokopásmové, satelitní komunikace a 
vysílání v Unii. Rozvoj bezdrátových 
širokopásmových komunikací přispívá k 
plnění Digitální agendy pro Evropu a 
zejména k zabezpečení přístupu všech 
občanů Unie k širokopásmovému připojení 
o minimální rychlosti 30 Mbps do roku 
2020 a k tomu, aby byla v Unii k dispozici 
nejvyšší možná rychlost a kapacita 
širokopásmového připojení. Přesto Unie 
zaostává za ostatními velkými světovými 
regiony – Severní Amerikou, Afrikou 
a částmi Asie pokud jde o zavádění 
a rozšíření nejnovější generace 
bezdrátových širokopásmových 
technologií, které jsou k dosažení 
uvedených cílů nezbytné. 
Nesystematičnost v udělování oprávnění 
a zpřístupňování pásma 800 MHz pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace, 
kdy více než polovina členských států žádá 
výjimku nebo jinak neplní lhůtu 
stanovenou v rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 243/2012 o programu 
politiky rádiového spektra23, svědčí 
o naléhavosti opatření ještě během 
stávajícího programového období politiky 
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rádiového spektra. Opatření Unie, která 
měla harmonizovat podmínky dostupnosti 
a účinného využívání rádiového spektra 
pro bezdrátové širokopásmové komunikace 
na základě rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 676/2002/ES24, nebyla 
pro řešení tohoto problému dostačující.

rádiového spektra. Opatření Unie, která 
měla harmonizovat podmínky dostupnosti 
a účinného využívání rádiového spektra 
pro bezdrátové širokopásmové komunikace 
na základě rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 676/2002/ES24, nebyla 
pro řešení tohoto problému dostačující.

__________________ __________________
23 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 
2012 o vytvoření víceletého programu 
politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 
21.3.2012, s. 7).

23 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 
2012 o vytvoření víceletého programu 
politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 
21.3.2012, s. 7).

24 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

24 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

Or. de

Pozměňovací návrh 188
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Prodej a pronájem spektra pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace by 
měl být ještě více zjednodušen, aby se 
zvýšila pružnost a zefektivnilo se 
přidělování zdrojů spektra.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Uplatňováním různých vnitrostátních 
politik vznikají rozpory a dochází 
k fragmentaci vnitřního trhu, což brání 
zavádění celoevropských služeb 
a dokončení vnitřního trhu bezdrátových 
širokopásmových komunikací. Především 
to může vytvářet nerovné podmínky 
přístupu k těmto službám, narušit 
hospodářskou soutěž mezi podniky 
usazenými v různých členských státech 
a utlumit investice do pokročilejších sítí 
a technologií a vznik inovativních služeb, 
což občanům a podnikům upírá možnost 
využívat všudypřítomné integrované 
služby vysoké kvality a operátorům 
bezdrátových širokopásmových sítí 
možnost dosahovat zisků díky vyšší 
účinnosti rozsáhlých a lépe integrovaných 
operací. Rozvíjení širokého integrovaného 
pokrytí celé Unie pokročilými službami 
bezdrátových širokopásmových 
komunikací by proto měla doprovázet 
opatření na úrovni Unie týkající se 
určitých aspektů přidělování rádiového 
spektra. Zároveň by členským státům mělo 
zůstat právo přijímat vlastní opatření 
ohledně uspořádání jejich rádiového 
spektra pro účely veřejného pořádku, 
veřejné bezpečnosti a obrany.

(18) Rádiové spektrum slouží k uspokojení 
nejrůznějších veřejných zájmů 
v členských státech. Přitom existuje celá 
řada vnitrostátních a regionálních 
specifik, která je potřeba zohlednit.
Členským státům by proto také mělo zůstat 
právo přijímat vlastní opatření ohledně 
uspořádání jejich radiového spektra, které 
je nezbytné pro plnění zvláštních 
kulturních a společenských úkolů. Kromě 
pozemního rozhlasového vysílání 
a kulturních a tvůrčích odvětví to 
zahrnuje i veřejný pořádek a bezpečnost, 
jakož i obranu. V případě sporů mezi 
členskými státy týkajících se využívání 
radiového spektra má Komise doplňující 
funkci spočívající v koordinaci a podpoře 
členských států EU.

Or. de

Pozměňovací návrh 190
Sabine Verheyen, Doris Pack

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Uplatňováním různých vnitrostátních 
politik vznikají rozpory a dochází 
k fragmentaci vnitřního trhu, což brání 

(18) Telekomunikační balíček EU ve své 
revidované podobě z roku 2009 stanoví 
zásady pro řízení rádiového spektra. 
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zavádění celoevropských služeb 
a dokončení vnitřního trhu bezdrátových 
širokopásmových komunikací. Především 
to může vytvářet nerovné podmínky 
přístupu k těmto službám, narušit 
hospodářskou soutěž mezi podniky 
usazenými v různých členských státech 
a utlumit investice do pokročilejších sítí 
a technologií a vznik inovativních služeb, 
což občanům a podnikům upírá možnost 
využívat všudypřítomné integrované 
služby vysoké kvality a operátorům 
bezdrátových širokopásmových sítí 
možnost dosahovat zisků díky vyšší 
účinnosti rozsáhlých a lépe integrovaných 
operací. Rozvíjení širokého integrovaného 
pokrytí celé Unie pokročilými službami 
bezdrátových širokopásmových 
komunikací by proto měla doprovázet 
opatření na úrovni Unie týkající se 
určitých aspektů přidělování rádiového 
spektra. Zároveň by členským státům mělo 
zůstat právo přijímat vlastní opatření 
ohledně uspořádání jejich rádiového 
spektra pro účely veřejného pořádku, 
veřejné bezpečnosti a obrany.

Uznává příslušnost členských států, pokud 
jde o kulturní a audiovizuální politiky, a 
obecně jim ponechává nezbytný prostor k 
přijímání opatření. Opatření na úrovni 
Unie týkající se určitých aspektů 
přidělování rádiového spektra by proto 
měla nadále podporovat dynamický 
přístup ke správě rádiového spektra, jímž 
bude uznávána příslušnost členských 
států v této oblasti a respektovány 
kulturní, audiovizuální a mediální politiky 
jednotlivých členských států. Je zapotřebí 
dostatečné flexibility pro úpravu 
specifických vnitrostátních požadavků a
členským státům by mělo zůstat právo 
přijímat vlastní opatření ohledně 
uspořádání jejich rádiového spektra pro 
účely veřejného pořádku, veřejné 
bezpečnosti a obrany. V případě sporů 
mezi členskými státy týkajících se 
využívání rádiového spektra může Komise 
koordinovat a podporovat urovnání sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Uplatňováním různých vnitrostátních 
politik vznikají rozpory a dochází 
k fragmentaci vnitřního trhu, což brání 
zavádění celoevropských služeb 
a dokončení vnitřního trhu bezdrátových 
širokopásmových komunikací. Především 
to může vytvářet nerovné podmínky 
přístupu k těmto službám, narušit 
hospodářskou soutěž mezi podniky 

(18) Uplatňováním různých vnitrostátních 
politik vznikají rozpory a dochází 
k fragmentaci vnitřního trhu, což brání 
zavádění celoevropských služeb 
a dokončení vnitřního trhu bezdrátových 
širokopásmových komunikací. Především 
to může vytvářet nerovné podmínky 
přístupu k těmto službám, narušit 
hospodářskou soutěž mezi podniky 
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usazenými v různých členských státech 
a utlumit investice do pokročilejších sítí 
a technologií a vznik inovativních služeb, 
což občanům a podnikům upírá možnost 
využívat všudypřítomné integrované 
služby vysoké kvality a operátorům 
bezdrátových širokopásmových sítí 
možnost dosahovat zisků díky vyšší 
účinnosti rozsáhlých a lépe integrovaných 
operací. Rozvíjení širokého integrovaného 
pokrytí celé Unie pokročilými službami 
bezdrátových širokopásmových 
komunikací by proto měla doprovázet 
opatření na úrovni Unie týkající se určitých 
aspektů přidělování rádiového spektra. 
Zároveň by členským státům mělo zůstat 
právo přijímat vlastní opatření ohledně 
uspořádání jejich rádiového spektra pro 
účely veřejného pořádku, veřejné 
bezpečnosti a obrany.

usazenými v různých členských státech 
a utlumit investice do pokročilejších sítí 
a technologií a vznik inovativních služeb, 
což občanům a podnikům upírá možnost 
využívat všudypřítomné integrované 
služby vysoké kvality a operátorům 
bezdrátových širokopásmových sítí 
možnost dosahovat zisků díky vyšší 
účinnosti rozsáhlých a lépe integrovaných 
operací. Rozvíjení širokého integrovaného 
pokrytí celé Unie pokročilými službami 
bezdrátových širokopásmových 
komunikací by proto měla doprovázet 
opatření na úrovni Unie týkající se určitých 
aspektů přidělování rádiového spektra. 
Členským státům by sice zůstalo právo 
přijímat vlastní opatření ohledně 
uspořádání jejich rádiového spektra pro 
účely veřejného pořádku, veřejné 
bezpečnosti a obrany, avšak veškerá nová 
spektra zpřístupněná po přijetí tohoto 
nařízení by měla být použita výlučně pro 
harmonizaci vnitřního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Uplatňováním různých vnitrostátních 
politik vznikají rozpory a dochází 
k fragmentaci vnitřního trhu, což brání 
zavádění celoevropských služeb 
a dokončení vnitřního trhu bezdrátových 
širokopásmových komunikací. Především 
to může vytvářet nerovné podmínky 
přístupu k těmto službám, narušit 
hospodářskou soutěž mezi podniky 
usazenými v různých členských státech 
a utlumit investice do pokročilejších sítí 
a technologií a vznik inovativních služeb, 

(18) Uplatňováním různých vnitrostátních 
politik vznikají rozpory a dochází 
k fragmentaci vnitřního trhu, což brání 
zavádění celoevropských služeb 
a dokončení vnitřního trhu bezdrátových 
širokopásmových komunikací. Především 
to může vytvářet nerovné podmínky 
přístupu k těmto službám, narušit 
hospodářskou soutěž mezi podniky 
usazenými v různých členských státech 
a utlumit investice do pokročilejších sítí 
a technologií a vznik inovativních služeb, 
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což občanům a podnikům upírá možnost 
využívat všudypřítomné integrované 
služby vysoké kvality a operátorům 
bezdrátových širokopásmových sítí 
možnost dosahovat zisků díky vyšší 
účinnosti rozsáhlých a lépe integrovaných 
operací. Rozvíjení širokého integrovaného 
pokrytí celé Unie pokročilými službami 
bezdrátových širokopásmových 
komunikací by proto měla doprovázet 
opatření na úrovni Unie týkající se určitých 
aspektů přidělování rádiového spektra. 
Zároveň by členským státům mělo zůstat 
právo přijímat vlastní opatření ohledně 
uspořádání jejich rádiového spektra pro 
účely veřejného pořádku, veřejné 
bezpečnosti a obrany.

což občanům a podnikům upírá možnost 
využívat všudypřítomné integrované 
služby vysoké kvality a operátorům 
bezdrátových širokopásmových sítí 
možnost dosahovat zisků díky vyšší 
účinnosti rozsáhlých a lépe integrovaných 
operací. Rozvíjení širokého integrovaného 
pokrytí celé Unie pokročilými službami 
bezdrátových širokopásmových 
komunikací by proto měla doprovázet 
opatření na úrovni Unie týkající se určitých 
aspektů přidělování rádiového spektra. 
Zároveň by členským státům mělo zůstat 
právo přijímat vlastní opatření ohledně 
uspořádání jejich rádiového spektra pro 
účely veřejného pořádku, veřejné 
bezpečnosti a obrany nebo pro sledování 
cílů veřejného zájmu, jako je kulturní 
rozmanitost a pluralita sdělovacích 
prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Uplatňováním různých vnitrostátních 
politik vznikají rozpory a dochází 
k fragmentaci vnitřního trhu, což brání 
zavádění celoevropských služeb 
a dokončení vnitřního trhu bezdrátových 
širokopásmových komunikací. Především 
to může vytvářet nerovné podmínky 
přístupu k těmto službám, narušit 
hospodářskou soutěž mezi podniky 
usazenými v různých členských státech 
a utlumit investice do pokročilejších sítí 
a technologií a vznik inovativních služeb, 
což občanům a podnikům upírá možnost 
využívat všudypřítomné integrované 
služby vysoké kvality a operátorům 

(18) Uplatňováním různých vnitrostátních 
politik vznikají rozpory a dochází 
k fragmentaci vnitřního trhu, což brání 
zavádění celoevropských služeb 
a dokončení vnitřního trhu bezdrátových 
širokopásmových komunikací. Především 
to může vytvářet nerovné podmínky 
přístupu k těmto službám, narušit 
hospodářskou soutěž mezi podniky 
usazenými v různých členských státech 
a utlumit investice do pokročilejších sítí 
a technologií a vznik inovativních služeb, 
což občanům a podnikům upírá možnost 
využívat všudypřítomné integrované 
služby vysoké kvality a operátorům
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bezdrátových širokopásmových sítí 
možnost dosahovat zisků díky vyšší 
účinnosti rozsáhlých a lépe integrovaných 
operací. Rozvíjení širokého integrovaného 
pokrytí celé Unie pokročilými službami 
bezdrátových širokopásmových 
komunikací by proto měla doprovázet 
opatření na úrovni Unie týkající se určitých 
aspektů přidělování rádiového spektra. 
Zároveň by členským státům mělo zůstat 
právo přijímat vlastní opatření ohledně 
uspořádání jejich rádiového spektra pro 
účely veřejného pořádku, veřejné 
bezpečnosti a obrany.

bezdrátových širokopásmových sítí 
možnost dosahovat zisků díky vyšší 
účinnosti rozsáhlých a lépe integrovaných 
operací. Rozvíjení širokého integrovaného 
pokrytí celé Unie pokročilými službami 
bezdrátových širokopásmových 
komunikací by proto měla doprovázet 
opatření na úrovni Unie týkající se určitých 
aspektů přidělování rádiového spektra. 
Zároveň by členským státům mělo zůstat 
právo přijímat vlastní opatření ohledně 
uspořádání jejich rádiového spektra pro 
účely veřejného pořádku, veřejné 
bezpečnosti, zachování jazykové a 
kulturní rozmanitosti a jejich podpory, 
plurality sdělovacích prostředků a obrany.

Or. de

Pozměňovací návrh 194
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Uplatňováním různých vnitrostátních 
politik vznikají rozpory a dochází 
k fragmentaci vnitřního trhu, což brání 
zavádění celoevropských služeb 
a dokončení vnitřního trhu bezdrátových 
širokopásmových komunikací. Především 
to může vytvářet nerovné podmínky 
přístupu k těmto službám, narušit 
hospodářskou soutěž mezi podniky 
usazenými v různých členských státech 
a utlumit investice do pokročilejších sítí 
a technologií a vznik inovativních služeb, 
což občanům a podnikům upírá možnost 
využívat všudypřítomné integrované 
služby vysoké kvality a operátorům 
bezdrátových širokopásmových sítí 
možnost dosahovat zisků díky vyšší 
účinnosti rozsáhlých a lépe integrovaných 
operací. Rozvíjení širokého integrovaného 

(18) Uplatňováním různých vnitrostátních 
politik vznikají rozpory a dochází 
k fragmentaci vnitřního trhu, což brání 
zavádění celoevropských služeb 
a dokončení vnitřního trhu bezdrátových 
širokopásmových komunikací. Především 
to může vytvářet nerovné podmínky 
přístupu k těmto službám, narušit 
hospodářskou soutěž mezi podniky 
usazenými v různých členských státech 
a utlumit investice do pokročilejších sítí 
a technologií a vznik inovativních služeb, 
což občanům a podnikům upírá možnost 
využívat všudypřítomné integrované 
služby vysoké kvality a operátorům 
bezdrátových širokopásmových sítí 
možnost dosahovat zisků díky vyšší 
účinnosti rozsáhlých a lépe integrovaných 
operací. Rozvíjení širokého integrovaného 
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pokrytí celé Unie pokročilými službami 
bezdrátových širokopásmových 
komunikací by proto měla doprovázet 
opatření na úrovni Unie týkající se určitých 
aspektů přidělování rádiového spektra.
Zároveň by členským státům mělo zůstat 
právo přijímat vlastní opatření ohledně 
uspořádání jejich rádiového spektra pro 
účely veřejného pořádku, veřejné 
bezpečnosti a obrany.

pokrytí celé Unie pokročilými službami 
bezdrátových širokopásmových 
komunikací by proto měla doprovázet 
opatření na úrovni Unie týkající se určitých 
aspektů přidělování rádiového spektra.
Zároveň by členským státům mělo zůstat 
právo přijímat vlastní opatření ohledně 
uspořádání jejich rádiového spektra pro 
účely veřejného pořádku, veřejné 
bezpečnosti a obrany a pro sledování cílů 
veřejného zájmu, zejména v souvislosti 
s politikami v audiovizuální oblasti a v 
oblasti sdělovacích prostředků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 195
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací, včetně mobilních operátorů či 
jejich sdružení, by měli být schopni 
společně zajistit efektivní a cenově 
přijatelné pokrytí velké části území Unie 
k dlouhodobému prospěchu koncových 
uživatelů, a tedy využívat rádiové 
spektrum v několika členských státech za 
srovnatelných podmínek, postupů, nákladů, 
harmonogramů, délky trvání práv 
k využívání harmonizovaných pásem a s 
balíčky doplňkového rádiového spektra, 
jako je kombinace nižších a vyšších 
frekvencí pro pokrytí hustě a řidčeji 
obydlených oblastí. Iniciativy v zájmu 
větší koordinace a sjednocení by zvýšily 
také předvídatelnost síťového investičního 
prostředí. K této předvídatelnosti by také 
významně přispěla jasná politika 
upřednostňující dlouhodobé trvání práv 
k využívání souvisejícího rádiového 
spektra, aniž by tím byl dotčen časově 

(19) Poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací, včetně mobilních operátorů či 
jejich sdružení, by měli být schopni 
společně zajistit efektivní, technologicky 
moderní, pokročilé a cenově přijatelné 
pokrytí velké části území Unie 
k dlouhodobému prospěchu koncových 
uživatelů, a tedy využívat rádiové 
spektrum v několika členských státech za 
srovnatelných podmínek, postupů, nákladů, 
harmonogramů, délky trvání práv 
k využívání harmonizovaných pásem a s 
balíčky doplňkového rádiového spektra, 
jako je kombinace nižších a vyšších 
frekvencí pro pokrytí hustě a řidčeji 
obydlených oblastí. Iniciativy v zájmu 
větší koordinace a sjednocení by zvýšily 
také předvídatelnost síťového investičního 
prostředí. K této předvídatelnosti by také 
významně přispěla jasná politika 
upřednostňující dlouhodobé trvání práv 
k využívání souvisejícího rádiového 
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neurčitý charakter těchto práv v některých 
členských státech, a zároveň spojená s 
jasnými podmínkami pro převod, pronájem 
nebo sdílení částí celého rádiového spektra, 
na které se tato individuální uživatelská 
práva vztahují.

spektra, aniž by tím byl dotčen časově 
neurčitý charakter těchto práv v některých 
členských státech, a zároveň spojená s 
jasnými podmínkami pro převod, pronájem 
nebo sdílení částí celého rádiového spektra, 
na které se tato individuální uživatelská 
práva vztahují.

Or. it

Pozměňovací návrh 196
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je třeba zlepšit koordinaci a sjednotit 
uživatelská práva k rádiovému spektru, 
přinejmenším v pásmech, která jsou 
harmonizovaná pro bezdrátové pevné, 
přenosné a mobilní širokopásmové 
komunikace. To zahrnuje i pásma 
vymezená v rámci Mezinárodní
telekomunikační unie pro pokročilé 
systémy mezinárodních mobilních 
telekomunikací, jakož i pásma používaná 
pro rádiové místní sítě (RLAN), např. 2,4 
GHz a 5 GHz. Měla by sem být zahrnuta i 
pásma, která mohou být harmonizována 
pro bezdrátové širokopásmové komunikace 
v budoucnosti, jak je stanoveno v čl. 3 
písm. b) programu politiky rádiového 
spektra a ve stanovisku Skupiny pro 
politiku rádiového spektra (RSPG) z 13. 
června 2013 nazvaném „Strategické výzvy 
rostoucí poptávky po rádiovém spektru 
pro bezdrátové širokopásmové 
komunikace“, například 700 MHz, 1,5 
GHz a 3,8–4,2 GHz, která mají být 
harmonizovaná v blízké budoucnosti.

(20) Je třeba zlepšit koordinaci a sjednotit 
uživatelská práva k rádiovému spektru 
v pásmech, která jsou harmonizovaná pro 
bezdrátové pevné, přenosné a mobilní 
širokopásmové komunikace. To zahrnuje 
i pásma vymezená v rámci Mezinárodní 
telekomunikační unie pro pokročilé 
systémy mezinárodních mobilních 
telekomunikací, jakož i pásma používaná 
pro rádiové místní sítě (RLAN), např. 2,4 
GHz a 5 GHz. Měla by sem být zahrnuta 
i pásma, která podle směrnice 2002/21/ES
mohou být harmonizována pro bezdrátové 
širokopásmové komunikace v budoucnosti.

Or. de
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Pozměňovací návrh 197
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je třeba zlepšit koordinaci a sjednotit 
uživatelská práva k rádiovému spektru, 
přinejmenším v pásmech, která jsou 
harmonizovaná pro bezdrátové pevné, 
přenosné a mobilní širokopásmové 
komunikace. To zahrnuje i pásma 
vymezená v rámci Mezinárodní 
telekomunikační unie pro pokročilé 
systémy mezinárodních mobilních 
telekomunikací, jakož i pásma používaná 
pro rádiové místní sítě (RLAN), např. 2,4 
GHz a 5 GHz. Měla by sem být zahrnuta i 
pásma, která mohou být harmonizována 
pro bezdrátové širokopásmové komunikace 
v budoucnosti, jak je stanoveno v čl. 3 
písm. b) programu politiky rádiového 
spektra a ve stanovisku Skupiny pro 
politiku rádiového spektra (RSPG) z 13. 
června 2013 nazvaném „Strategické výzvy 
rostoucí poptávky po rádiovém spektru 
pro bezdrátové širokopásmové 
komunikace“, například 700 MHz, 1,5 
GHz a 3,8–4,2 GHz, která mají být 
harmonizovaná v blízké budoucnosti.

(20) Je třeba zlepšit koordinaci a sjednotit 
uživatelská práva k rádiovému spektru, 
přinejmenším v pásmech, která jsou 
harmonizovaná pro bezdrátové pevné, 
přenosné a mobilní širokopásmové 
komunikace. To zahrnuje i pásma 
vymezená v rámci Mezinárodní 
telekomunikační unie pro pokročilé 
systémy mezinárodních mobilních 
telekomunikací, jakož i pásma používaná 
pro rádiové místní sítě (RLAN), např. 2,4 
GHz a 5 GHz. Měla by sem být zahrnuta 
i pásma, která podle směrnice 2002/21/ES
mohou být harmonizována pro bezdrátové 
širokopásmové komunikace v budoucnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 198
Herbert Reul

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je třeba zlepšit koordinaci a sjednotit 
uživatelská práva k rádiovému spektru, 
přinejmenším v pásmech, která jsou 

(20) Je třeba zlepšit koordinaci a sjednotit 
uživatelská práva k rádiovému spektru 
v pásmech, která jsou harmonizovaná pro 
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harmonizovaná pro bezdrátové pevné, 
přenosné a mobilní širokopásmové 
komunikace. To zahrnuje i pásma 
vymezená v rámci Mezinárodní 
telekomunikační unie pro pokročilé 
systémy mezinárodních mobilních 
telekomunikací, jakož i pásma používaná 
pro rádiové místní sítě (RLAN), např. 2,4 
GHz a 5 GHz. Měla by sem být zahrnuta i 
pásma, která mohou být harmonizována 
pro bezdrátové širokopásmové komunikace 
v budoucnosti, jak je stanoveno v čl. 3 
písm. b) programu politiky rádiového 
spektra a ve stanovisku Skupiny pro 
politiku rádiového spektra (RSPG) z 13. 
června 2013 nazvaném „Strategické výzvy 
rostoucí poptávky po rádiovém spektru 
pro bezdrátové širokopásmové 
komunikace“, například 700 MHz, 1,5 
GHz a 3,8–4,2 GHz, která mají být 
harmonizovaná v blízké budoucnosti.

bezdrátové pevné, přenosné a mobilní 
širokopásmové komunikace. To zahrnuje 
i pásma vymezená v rámci Mezinárodní 
telekomunikační unie pro pokročilé 
systémy mezinárodních mobilních 
telekomunikací, jakož i pásma používaná 
pro rádiové místní sítě (RLAN), např. 2,4 
GHz a 5 GHz. Měla by sem být zahrnuta 
i pásma, která podle směrnice 2002/21/ES
mohou být harmonizována pro bezdrátové 
širokopásmové komunikace v budoucnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 199
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je třeba zlepšit koordinaci a sjednotit 
uživatelská práva k rádiovému spektru, 
přinejmenším v pásmech, která jsou 
harmonizovaná pro bezdrátové pevné, 
přenosné a mobilní širokopásmové 
komunikace. To zahrnuje i pásma 
vymezená v rámci Mezinárodní 
telekomunikační unie pro pokročilé 
systémy mezinárodních mobilních 
telekomunikací, jakož i pásma používaná 
pro rádiové místní sítě (RLAN), např. 2,4 
GHz a 5 GHz. Měla by sem být zahrnuta i 
pásma, která mohou být harmonizována 
pro bezdrátové širokopásmové komunikace

(20) Je třeba zlepšit koordinaci a sjednotit 
uživatelská práva k rádiovému spektru 
v pásmech, která jsou harmonizovaná pro 
bezdrátové pevné, přenosné a mobilní 
širokopásmové komunikace. To zahrnuje 
i pásma vymezená v rámci Mezinárodní 
telekomunikační unie pro pokročilé 
systémy mezinárodních mobilních 
telekomunikací, jakož i pásma používaná 
pro rádiové místní sítě (RLAN), např. 2,4 
GHz a 5 GHz. Mohou být zahrnuta i 
pásma harmonizovaná pro bezdrátové 
širokopásmové komunikace v budoucnosti
v souladu s články 8a a 9 směrnice 
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v budoucnosti, jak je stanoveno v čl. 3 
písm. b) programu politiky rádiového 
spektra a ve stanovisku Skupiny pro 
politiku rádiového spektra (RSPG) z 13. 
června 2013 nazvaném „Strategické výzvy 
rostoucí poptávky po rádiovém spektru 
pro bezdrátové širokopásmové 
komunikace“, například 700 MHz, 1,5 
GHz a 3,8–4,2 GHz, která mají být 
harmonizovaná v blízké budoucnosti.

2002/21/ES.

Or. fr

Pozměňovací návrh 200
Sabine Verheyen, Doris Pack

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je třeba zlepšit koordinaci a sjednotit 
uživatelská práva k rádiovému spektru, 
přinejmenším v pásmech, která jsou 
harmonizovaná pro bezdrátové pevné, 
přenosné a mobilní širokopásmové 
komunikace. To zahrnuje i pásma 
vymezená v rámci Mezinárodní 
telekomunikační unie pro pokročilé 
systémy mezinárodních mobilních 
telekomunikací, jakož i pásma používaná 
pro rádiové místní sítě (RLAN), např. 2,4 
GHz a 5 GHz. Měla by sem být zahrnuta i 
pásma, která mohou být harmonizována 
pro bezdrátové širokopásmové komunikace 
v budoucnosti, jak je stanoveno v čl. 3 
písm. b) programu politiky rádiového 
spektra a ve stanovisku Skupiny pro 
politiku rádiového spektra (RSPG) z 13. 
června 2013 nazvaném „Strategické výzvy 
rostoucí poptávky po rádiovém spektru 
pro bezdrátové širokopásmové 
komunikace“, například 700 MHz, 1,5 
GHz a 3,8–4,2 GHz, která mají být 
harmonizovaná v blízké budoucnosti.

(20) Je třeba zlepšit koordinaci a sjednotit 
uživatelská práva k rádiovému spektru, 
přinejmenším v pásmech, která jsou 
harmonizovaná pro bezdrátové pevné, 
přenosné a mobilní širokopásmové 
komunikace. To zahrnuje i pásma 
vymezená v rámci Mezinárodní 
telekomunikační unie pro pokročilé 
systémy mezinárodních mobilních 
telekomunikací, jakož i pásma používaná 
pro rádiové místní sítě (RLAN), např. 2,4 
GHz a 5 GHz. Měla by sem být zahrnuta 
i pásma, která podle směrnice 2002/21/ES
mohou být harmonizována pro bezdrátové 
širokopásmové komunikace v budoucnosti.



PE524.835v01-00 44/211 AM\1012835CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Giles Chichester

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je třeba zlepšit koordinaci a sjednotit 
uživatelská práva k rádiovému spektru, 
přinejmenším v pásmech, která jsou 
harmonizovaná pro bezdrátové pevné, 
přenosné a mobilní širokopásmové 
komunikace. To zahrnuje i pásma 
vymezená v rámci Mezinárodní 
telekomunikační unie pro pokročilé 
systémy mezinárodních mobilních 
telekomunikací, jakož i pásma používaná 
pro rádiové místní sítě (RLAN), např. 2,4 
GHz a 5 GHz. Měla by sem být zahrnuta i 
pásma, která mohou být harmonizována 
pro bezdrátové širokopásmové komunikace 
v budoucnosti, jak je stanoveno v čl. 3 
písm. b) programu politiky rádiového 
spektra a ve stanovisku Skupiny pro 
politiku rádiového spektra (RSPG) z 13. 
června 2013 nazvaném „Strategické výzvy 
rostoucí poptávky po rádiovém spektru pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace“, 
například 700 MHz, 1,5 GHz a 3,8–4,2 
GHz, která mají být harmonizovaná 
v blízké budoucnosti.

(20) Je třeba zlepšit koordinaci a sjednotit 
uživatelská práva k rádiovému spektru, 
přinejmenším v pásmech, která jsou 
harmonizovaná pro bezdrátové pevné, 
přenosné a mobilní širokopásmové 
komunikace. To zahrnuje i pásma 
vymezená v rámci Mezinárodní 
telekomunikační unie pro pokročilé 
systémy mezinárodních mobilních 
telekomunikací, jakož i pásma používaná 
pro rádiové místní sítě (RLAN), např. 2,4 
GHz a 5 GHz. Měla by sem být zahrnuta i 
pásma, která mohou být harmonizována 
pro bezdrátové širokopásmové komunikace 
v budoucnosti, jak je stanoveno v čl. 3 
písm. b) programu politiky rádiového 
spektra a ve stanovisku Skupiny pro 
politiku rádiového spektra (RSPG) z 13. 
června 2013 nazvaném „Strategické výzvy 
rostoucí poptávky po rádiovém spektru pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace“, 
například 700 MHz a 1,5 GHz, která mají 
být harmonizovaná v blízké budoucnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je třeba zlepšit koordinaci a sjednotit 
uživatelská práva k rádiovému spektru, 
přinejmenším v pásmech, která jsou 
harmonizovaná pro bezdrátové pevné, 
přenosné a mobilní širokopásmové 
komunikace. To zahrnuje i pásma 
vymezená v rámci Mezinárodní 
telekomunikační unie pro pokročilé 
systémy mezinárodních mobilních 
telekomunikací, jakož i pásma používaná 
pro rádiové místní sítě (RLAN), např. 2,4 
GHz a 5 GHz. Měla by sem být zahrnuta i 
pásma, která mohou být harmonizována 
pro bezdrátové širokopásmové komunikace 
v budoucnosti, jak je stanoveno v čl. 3 
písm. b) programu politiky rádiového 
spektra a ve stanovisku Skupiny pro 
politiku rádiového spektra (RSPG) z 13. 
června 2013 nazvaném „Strategické výzvy 
rostoucí poptávky po rádiovém spektru pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace“, 
například 700 MHz, 1,5 GHz a 3,8–4,2 
GHz, která mají být harmonizovaná 
v blízké budoucnosti.

(20) Je třeba zlepšit koordinaci a sjednotit 
uživatelská práva k rádiovému spektru, 
přinejmenším v pásmech, která jsou 
harmonizovaná pro bezdrátové pevné, 
přenosné a mobilní širokopásmové 
komunikace. To zahrnuje i pásma 
vymezená v rámci Mezinárodní 
telekomunikační unie pro pokročilé 
systémy mezinárodních mobilních 
telekomunikací, jakož i pásma používaná 
pro rádiové místní sítě (RLAN), např. 2,4 
GHz a 5 GHz. Měla by sem být zahrnuta i 
pásma, která mohou být harmonizována 
pro bezdrátové širokopásmové komunikace 
v budoucnosti, jak je stanoveno v čl. 3 
písm. b) programu politiky rádiového 
spektra a ve stanovisku Skupiny pro 
politiku rádiového spektra (RSPG) z 13. 
června 2013 nazvaném „Strategické výzvy 
rostoucí poptávky po rádiovém spektru pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace“, 
například 700 MHz a 1,5 GHz, která mají 
být harmonizovaná v blízké budoucnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Claude Turmes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je třeba zlepšit koordinaci a sjednotit 
uživatelská práva k rádiovému spektru, 
přinejmenším v pásmech, která jsou 
harmonizovaná pro bezdrátové pevné, 
přenosné a mobilní širokopásmové 
komunikace. To zahrnuje i pásma 
vymezená v rámci Mezinárodní 
telekomunikační unie pro pokročilé 

(20) Je třeba zlepšit koordinaci a sjednotit 
uživatelská práva k rádiovému spektru, 
přinejmenším v pásmech, která jsou 
harmonizovaná pro bezdrátové pevné, 
přenosné a mobilní širokopásmové 
komunikace. To zahrnuje i pásma 
vymezená v rámci Mezinárodní 
telekomunikační unie pro pokročilé 
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systémy mezinárodních mobilních 
telekomunikací, jakož i pásma používaná 
pro rádiové místní sítě (RLAN), např. 2,4 
GHz a 5 GHz. Měla by sem být zahrnuta i 
pásma, která mohou být harmonizována 
pro bezdrátové širokopásmové komunikace 
v budoucnosti, jak je stanoveno v čl. 3 
písm. b) programu politiky rádiového 
spektra a ve stanovisku Skupiny pro 
politiku rádiového spektra (RSPG) z 13. 
června 2013 nazvaném „Strategické výzvy 
rostoucí poptávky po rádiovém spektru pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace“, 
například 700 MHz, 1,5 GHz a 3,8–4,2 
GHz, která mají být harmonizovaná 
v blízké budoucnosti.

systémy mezinárodních mobilních 
telekomunikací, jakož i pásma používaná 
pro rádiové místní sítě (RLAN), např. 2,4 
GHz a 5 GHz. Měla by sem být zahrnuta i 
pásma, která mohou být harmonizována 
pro bezdrátové širokopásmové komunikace 
v budoucnosti, jak je stanoveno v čl. 3 
písm. b) programu politiky rádiového 
spektra a ve stanovisku Skupiny pro 
politiku rádiového spektra (RSPG) z 13. 
června 2013 nazvaném „Strategické výzvy 
rostoucí poptávky po rádiovém spektru pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace“, 
například 700 MHz a 1,5 GHz, která mají 
být harmonizovaná v blízké budoucnosti.

Or. fr

Odůvodnění

Program politiky rádiového spektra stanoví detailní plán. Od členských států se zejména 
vyžaduje, aby do konce roku 2012 povolily použití následujících harmonizovaných pásem: 
900/1800 MHz, 2,5–2,69 GHz a 3,4–3,8 GHz. Vzhledem k tomu, že debata o současném 
využití pásem stále probíhá, není dostatečně odůvodněné rozšiřovat nad 3,8 GHz.

Pozměňovací návrh 204
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Soudržnost a jasné sdílení úrovní 
ochrany, soukromí a bezpečnosti údajů 
spotřebitelů mezi členskými státy, aby se 
zajistil vysoký společný standard v oblasti 
soukromí a ochrany a bezpečnosti 
citlivých či soukromých údajů koncových 
uživatelů.

Or. it
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Pozměňovací návrh 205
Giles Chichester

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Co se týká dalších zásadních 
podmínek, které mohou být spojeny 
s právy na využívání rádiového spektra 
pro bezdrátové širokopásmové připojení,
k jednotnému uplatňování regulačních 
zásad a kritérií stanovených tímto 
nařízením jednotlivými členskými státy by 
přispěl koordinační mechanismus, jehož 
prostřednictvím by se Komise a příslušné 
orgány ostatních členských států mohly 
předem vyjádřit k udělení uživatelských 
práv daným členským státem a Komise by, 
s přihlédnutím ke stanoviskům členských 
států, mohla zastavit provádění jakéhokoli 
návrhu, který se jeví být v rozporu 
s právem Unie.

(24) K jednotnému uplatňování 
regulačních zásad a kritérií stanovených v 
regulačním rámci Unie jednotlivými 
členskými státy by přispěl koordinační 
mechanismus, jehož prostřednictvím by se 
Komise a příslušné orgány ostatních 
členských států mohly předem vyjádřit k 
udělení uživatelských práv daných 
členským státem.

Or. en

Odůvodnění

Komise se může podílet na zajišťování vyšší míry soudržnosti mezi různými vnitrostátními 
postupy přidělování rádiového spektra tím, že bude komentovat návrhy opatření příslušných 
vnitrostátních orgánů. Dát Komisi k dispozici právo veta by v tomto ohledu bylo příliš 
dalekosáhlé a jednalo by se o přenesení pravomoci z členských států na Komisi, což není ani 
odůvodněné, ani přiměřené a zasahuje to do zásady subsidiarity.

Pozměňovací návrh 206
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Co se týká dalších zásadních 
podmínek, které mohou být spojeny 
s právy na využívání rádiového spektra pro 

(24) Co se týká dalších zásadních 
podmínek, které mohou být spojeny 
s právy na využívání rádiového spektra pro 
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bezdrátové širokopásmové připojení, 
k jednotnému uplatňování regulačních 
zásad a kritérií stanovených tímto 
nařízením jednotlivými členskými státy by 
přispěl koordinační mechanismus, jehož 
prostřednictvím by se Komise a příslušné 
orgány ostatních členských států mohly 
předem vyjádřit k udělení uživatelských 
práv daným členským státem a Komise by, 
s přihlédnutím ke stanoviskům členských 
států, mohla zastavit provádění jakéhokoli 
návrhu, který se jeví být v rozporu 
s právem Unie.

bezdrátové širokopásmové připojení, 
k jednotnému uplatňování regulačních 
zásad a kritérií stanovených tímto 
nařízením jednotlivými členskými státy by 
přispěl koordinační mechanismus, jehož 
prostřednictvím by se Komise a příslušné 
orgány ostatních členských států mohly 
předem vyjádřit k udělení uživatelských 
práv daným členským státem.

Or. de

Pozměňovací návrh 207
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Co se týká dalších zásadních 
podmínek, které mohou být spojeny 
s právy na využívání rádiového spektra 
pro bezdrátové širokopásmové připojení,
k jednotnému uplatňování regulačních 
zásad a kritérií stanovených tímto 
nařízením jednotlivými členskými státy by 
přispěl koordinační mechanismus, jehož 
prostřednictvím by se Komise a příslušné 
orgány ostatních členských států mohly 
předem vyjádřit k udělení uživatelských 
práv daným členským státem a Komise by, 
s přihlédnutím ke stanoviskům členských 
států, mohla zastavit provádění jakéhokoli 
návrhu, který se jeví být v rozporu 
s právem Unie.

(24) K jednotnému uplatňování 
regulačních zásad týkajících se evropského 
jednotného trhu elektronických 
komunikací jednotlivými členskými 
státy by přispěl koordinační mechanismus, 
jehož prostřednictvím by se Komise 
a příslušné orgány ostatních členských 
států mohly předem vyjádřit k udělení 
uživatelských práv daným členským státem 
a Komise by, s přihlédnutím 
ke stanoviskům členských států, mohla 
zastavit provádění jakéhokoli návrhu, který 
se jeví být v rozporu s právem Unie.

Or. it
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Pozměňovací návrh 208
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Ekonomický přínos jednotných práv 
na využívání rádiového spektra napříč 
několika územími, která se udělí jednomu 
operátorovi, by byl vyšší než přínos 
roztříštěné kombinace jednotlivých licencí 
vzhledem k možnostem úspor z rozsahu, 
integrovaných sítí a přecházení 
problémům s přeshraniční interferencí. 
Postupy udělování oprávnění pro 
spektrum na více územích prováděné 
společně členskými státy by 
provozovatelům sítí umožnily získat práva 
na využívání spektra napříč několika 
členskými státy, která jsou jednotná či 
totožná, pokud jde například o trvání 
oprávnění, přidělované bloky spektra a 
související licenční podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24b) Celoevropské aukce licencí pod 
dohledem Sdružení evropských 
regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) 
mohou podpořit rozvoj jednotného 
telekomunikačního trhu v EU bez 
roamingu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 210
Edit Herczog

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Vzhledem k obrovskému nárůstu 
poptávky po rádiovém spektru pro 
bezdrátové širokopásmové připojení by 
měla být prosazována alternativní řešení z 
hlediska rádiového spektra pro efektivní 
přístup k bezdrátovému širokopásmovému 
připojení. K těm patří používání 
bezdrátových přístupových systémů s 
nízkým výkonem a malým dosahem, jako 
jsou tzv. „hotspoty“ rádiových místních sítí 
(RLAN, známé také jako „WiFi“), jakož 
i buňkové sítě s malými přístupovými body 
s nízkým výkonem (rovněž nazývané 
femto-, piko- nebo metrobuňky).

(25) Vzhledem k obrovskému nárůstu 
poptávky po rádiovém spektru pro 
bezdrátové širokopásmové připojení by 
nemělo být bráněno alternativním
řešením z hlediska rádiového spektra pro 
efektivní přístup k bezdrátovému 
širokopásmovému připojení, ale měla by 
být podporována. K těm v současné době 
patří používání bezdrátových přístupových 
systémů s nízkým výkonem a malým 
dosahem, jako jsou 
tzv. „hotspoty“ rádiových místních sítí 
(RLAN, známé také jako „WiFi“), jakož 
i buňkové sítě s malými přístupovými body 
s nízkým výkonem (rovněž nazývané 
femto-, piko- nebo metrobuňky). Přístup 
k dynamickému spektru včetně 
bezlicenčního přístupu a dalších 
inovativních technologií a využití spektra 
by měly být podporovány a umožněny.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k neustálé poptávce po bezdrátovém připojení k internetu umožňují nové 
technologie dynamické a efektivnější využití spektra, zejména pokud se jedná o technologie 
bezlicenční. Vzhledem k nedostatečnému využívání velkého množství frekvencí spektra, 
minimálně v určitých časech přes den, je klíčové, aby byly podpořeny inovativní technologie a 
aby nařízení EU a vnitrostátní regulační orgány umožnily využití spektra.

Pozměňovací návrh 211
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Vzhledem k obrovskému nárůstu 
poptávky po rádiovém spektru pro 
bezdrátové širokopásmové připojení by 
měla být prosazována alternativní řešení z 
hlediska rádiového spektra pro efektivní 
přístup k bezdrátovému širokopásmovému 
připojení. K těm patří používání 
bezdrátových přístupových systémů s 
nízkým výkonem a malým dosahem, jako 
jsou tzv. „hotspoty“ rádiových místních sítí 
(RLAN, známé také jako „WiFi“), jakož 
i buňkové sítě s malými přístupovými body 
s nízkým výkonem (rovněž nazývané 
femto-, piko- nebo metrobuňky).

(25) Vzhledem k obrovskému nárůstu 
poptávky po rádiovém spektru pro 
bezdrátové širokopásmové připojení by 
měla být aktivně prosazována alternativní 
řešení z hlediska rádiového spektra pro 
efektivní přístup k bezdrátovému 
širokopásmovému připojení. K těm patří 
používání bezdrátových přístupových 
systémů s nízkým výkonem a malým 
dosahem, jako jsou 
tzv. „hotspoty“ rádiových místních sítí 
(RLAN, známé také jako „WiFi“), jakož 
i buňkové sítě s malými přístupovými body 
s nízkým výkonem (rovněž nazývané 
femto-, piko- nebo metrobuňky). Dále by 
měly být podpořeny dynamický přístup ke 
spektru a další inovativní technologie a 
využití spektra.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Vzhledem k obrovskému nárůstu 
poptávky po rádiovém spektru pro 
bezdrátové širokopásmové připojení by 
měla být prosazována alternativní řešení z 
hlediska rádiového spektra pro efektivní 
přístup k bezdrátovému širokopásmovému 
připojení. K těm patří používání 
bezdrátových přístupových systémů s 
nízkým výkonem a malým dosahem, jako 
jsou tzv. „hotspoty“ rádiových místních sítí 
(RLAN, známé také jako „WiFi“), jakož 
i buňkové sítě s malými přístupovými body 
s nízkým výkonem (rovněž nazývané 
femto-, piko- nebo metrobuňky).

(25) Vzhledem k obrovskému nárůstu 
poptávky po rádiovém spektru pro 
bezdrátové širokopásmové připojení by 
měla být prosazována alternativní řešení z 
hlediska rádiového spektra pro efektivní 
přístup k bezdrátovému širokopásmovému 
připojení. K těm patří používání 
bezdrátových přístupových systémů s 
nízkým výkonem a malým dosahem, jako 
jsou tzv. „hotspoty“ rádiových místních sítí 
(RLAN), jakož i buňkové sítě s malými 
přístupovými body s nízkým výkonem 
(rovněž nazývané femto-, piko- nebo 
metrobuňky).
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Or. en

Pozměňovací návrh 213
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Vzhledem k obrovskému nárůstu 
poptávky po rádiovém spektru pro 
bezdrátové širokopásmové připojení by 
měla být prosazována alternativní řešení z 
hlediska rádiového spektra pro efektivní 
přístup k bezdrátovému širokopásmovému 
připojení. K těm patří používání 
bezdrátových přístupových systémů s 
nízkým výkonem a malým dosahem, jako 
jsou tzv. „hotspoty“ rádiových místních sítí 
(RLAN, známé také jako „WiFi“), jakož 
i buňkové sítě s malými přístupovými body 
s nízkým výkonem (rovněž nazývané 
femto-, piko- nebo metrobuňky).

(25) Vzhledem k obrovskému nárůstu 
poptávky po rádiovém spektru pro 
bezdrátové širokopásmové připojení by 
měla být prosazována alternativní řešení z 
hlediska rádiového spektra pro efektivní 
přístup k bezdrátovému širokopásmovému 
připojení. K těm patří používání 
bezdrátových přístupových systémů s 
nízkým výkonem a malým dosahem, jako 
jsou tzv. „hotspoty“ rádiových místních sítí 
(RLAN, známé také jako „WiFi“), jakož 
i buňkové sítě s malými přístupovými body 
s nízkým výkonem (rovněž nazývané 
femto-, piko- nebo metrobuňky), ale 
neomezuje se pouze na ně.

Or. it

Pozměňovací návrh 214
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Většinu přístupových bodů k síti 
RLAN doposud používají soukromí 
uživatelé jako místní bezdrátové nastavení 
pevného širokopásmového připojení. 
Pokud se konečný uživatel v rámci svého 
předplaceného připojení k internetu 
rozhodne sdílet přístup do sítě RLAN 
s dalšími uživateli, měla by dostupnost 

(27) Většinu přístupových bodů k síti 
RLAN doposud používají soukromí 
uživatelé jako místní bezdrátové nastavení 
pevného širokopásmového připojení. 
Pokud se konečný uživatel v rámci svého 
předplaceného připojení k internetu
rozhodne sdílet přístup do sítě RLAN 
s dalšími uživateli, měla by dostupnost 
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velkého počtu těchto přístupových bodů 
zejména v hustě osídlených oblastech 
maximalizovat kapacity bezdrátového 
přenosu dat pomocí opětovného využití 
rádiového spektra a vytvořit dodatečnou 
nákladově efektivní bezdrátovou 
širokopásmovou infrastrukturu dostupnou 
pro další koncové uživatele. Zbytečná
omezení, pokud jde o možnost koncových 
uživatelů sdílet přístup k jejich vlastním 
přístupovým bodům k síti RLAN s dalšími 
koncovými uživateli nebo se k těmto 
přístupovým bodům připojit, by proto měla 
být odstraněna, případně by se mělo 
zabránit jejich vzniku.

velkého počtu těchto přístupových bodů 
zejména v hustě osídlených oblastech 
maximalizovat kapacity bezdrátového 
přenosu dat pomocí opětovného využití 
rádiového spektra a vytvořit dodatečnou 
nákladově efektivní bezdrátovou 
širokopásmovou infrastrukturu dostupnou 
pro další koncové uživatele. Omezení, 
pokud jde o možnost koncových uživatelů 
sdílet přístup k jejich vlastním přístupovým 
bodům k síti RLAN s dalšími koncovými 
uživateli nebo se k těmto přístupovým 
bodům připojit, by proto měla být 
odstraněna, případně by se mělo zabránit 
jejich vzniku.

Or. it

Pozměňovací návrh 215
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Členské státy by měly zajistit, aby 
správa rádiového spektra na vnitrostátní 
úrovni nebránila ostatním členským státům 
ve využívání rádiového spektra, na které 
mají nárok, nebo v plnění jejich povinností, 
pokud jde o pásma, jejichž použití je 
harmonizováno na úrovni Unie. V 
návaznosti na současnou činnost Skupiny 
pro politiku rádiového spektra je nutné 
zavést koordinační mechanismus, který 
zajistí, aby měly všechny členské státy 
spravedlivý přístup k rádiovému spektru 
a aby výsledky této koordinace byly 
konzistentní a vymahatelné.

(30) Členské státy by měly zajistit, aby se 
provádění harmonizovaných časových 
harmonogramů a lhůt pro přidělování 
spektra u pásem harmonizovaných na 
úrovni Unie nepřiměřeně neoddalovalo 
kvůli problémům s koordinací, zejména 
správa rádiového spektra na vnitrostátní 
úrovni by neměla bránit ostatním 
členským státům ve využívání rádiového
spektra, na které mají nárok, nebo v plnění 
jejich povinností, pokud jde o taková 
pásma. V návaznosti na současnou činnost 
Skupiny pro politiku rádiového spektra je 
nutné zavést koordinační mechanismus, 
který zajistí, aby měly všechny členské 
státy spravedlivý přístup k 
rádiovému spektru a aby výsledky této 
koordinace byly konzistentní 
a vymahatelné.
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Or. en

Pozměňovací návrh 216
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Členské státy by měly zajistit, aby 
správa rádiového spektra na vnitrostátní 
úrovni nebránila ostatním členským 
státům ve využívání rádiového spektra, 
na které mají nárok, nebo v plnění jejich 
povinností, pokud jde o pásma, jejichž 
použití je harmonizováno na úrovni Unie. 
V návaznosti na současnou činnost 
Skupiny pro politiku rádiového spektra je 
nutné zavést koordinační mechanismus, 
který zajistí, aby měly všechny členské 
státy spravedlivý přístup k 
rádiovému spektru a aby výsledky této 
koordinace byly konzistentní 
a vymahatelné.

(30) Členské státy by měly zajistit, aby se 
provádění harmonizovaných časových 
harmonogramů a lhůt pro přidělování 
spektra u pásem harmonizovaných na 
úrovni Unie nepřiměřeně neoddalovalo 
kvůli problémům s koordinací, zejména 
správa rádiového spektra na vnitrostátní 
úrovni by neměla bránit ostatním 
členským státům ve využívání rádiového 
spektra, na které mají nárok, nebo v plnění 
jejich povinností, pokud jde o taková 
pásma. V návaznosti na současnou činnost 
Skupiny pro politiku rádiového spektra je 
nutné zavést koordinační mechanismus, 
který zajistí, aby měly všechny členské 
státy spravedlivý přístup k 
rádiovému spektru a aby výsledky této 
koordinace byly konzistentní 
a vymahatelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Členské státy by měly zajistit, aby 
správa rádiového spektra na vnitrostátní 
úrovni nebránila ostatním členským 
státům ve využívání rádiového spektra, 

(30) Členské státy by měly zajistit, aby se 
provádění harmonizovaných časových 
harmonogramů a lhůt pro přidělování 
spektra u pásem harmonizovaných na 
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na které mají nárok, nebo v plnění jejich 
povinností, pokud jde o pásma, jejichž 
použití je harmonizováno na úrovni Unie. 
V návaznosti na současnou činnost 
Skupiny pro politiku rádiového spektra je 
nutné zavést koordinační mechanismus, 
který zajistí, aby měly všechny členské 
státy spravedlivý přístup k 
rádiovému spektru a aby výsledky této 
koordinace byly konzistentní 
a vymahatelné.

úrovni Unie nepřiměřeně neoddalovalo 
kvůli problémům s koordinací, zejména 
správa rádiového spektra na vnitrostátní 
úrovni by neměla bránit ostatním 
členským státům ve využívání rádiového 
spektra, na které mají nárok, nebo v plnění 
jejich povinností, pokud jde o pásma, 
jejichž použití je harmonizováno na úrovni 
Unie. V návaznosti na současnou činnost 
Skupiny pro politiku rádiového spektra je 
nutné zavést koordinační mechanismus, 
který zajistí, aby měly všechny členské 
státy spravedlivý přístup k 
rádiovému spektru a aby výsledky této 
koordinace byly konzistentní 
a vymahatelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Ze zkušeností s prováděním 
předpisového rámce Unie vyplývá, 
že stávající ustanovení, která vyžadují 
jednotné uplatňování regulačních 
opatření spolu s cílem přispět k rozvoji 
vnitřního trhu, nevytvořily dostatečné 
pobídky k navržení přístupových produktů 
na základě harmonizovaných norem 
a procesů, zejména v souvislosti s pevnými 
sítěmi. Při provozování své činnosti 
v různých členských státech mají 
operátoři problém nalézt vstupy pro 
přístup, které by vykazovaly náležitou 
kvalitu a úroveň interoperability sítí 
a služeb, a pokud jsou takové vstupy 
k dispozici, mají různé technické 
vlastnosti. Tato skutečnost vede k vyšším 
nákladům a představuje překážku 
přeshraničního poskytování služeb.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 219
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Ze zkušeností s prováděním 
předpisového rámce Unie vyplývá, 
že stávající ustanovení, která vyžadují 
jednotné uplatňování regulačních opatření 
spolu s cílem přispět k rozvoji vnitřního 
trhu, nevytvořily dostatečné pobídky 
k navržení přístupových produktů 
na základě harmonizovaných norem 
a procesů, zejména v souvislosti s pevnými 
sítěmi. Při provozování své činnosti 
v různých členských státech mají operátoři 
problém nalézt vstupy pro přístup, které by 
vykazovaly náležitou kvalitu a úroveň 
interoperability sítí a služeb, a pokud jsou 
takové vstupy k dispozici, mají různé 
technické vlastnosti. Tato skutečnost vede 
k vyšším nákladům a představuje překážku 
přeshraničního poskytování služeb.

(31) Ze zkušeností s prováděním 
předpisového rámce Unie vyplývá, 
že stávající ustanovení, která vyžadují 
jednotné uplatňování regulačních opatření 
spolu s cílem přispět k rozvoji vnitřního 
trhu, nevytvořily dostatečné pobídky 
k navržení přístupových produktů 
na základě harmonizovaných norem 
a procesů, zejména v souvislosti s pevnými 
sítěmi. Při provozování své činnosti 
v různých členských státech mají operátoři 
problém nalézt vstupy pro přístup, které by 
vykazovaly náležitou kvalitu a úroveň 
interoperability sítí a služeb, a pokud jsou 
takové vstupy k dispozici, mají různé 
technické vlastnosti. Tato skutečnost vede 
k vyšším nákladům a představuje překážku 
přeshraničního poskytování služeb.

Proto je kromě ustanovení tohoto nařízení 
ještě zapotřebí společný evropský výzkum, 
který by přinesl komplexní a na důkazech 
založená posouzení výzev a jejich 
politických řešení, a to na světové, 
evropské a vnitrostátní úrovni. Měla by 
být více podpořena spolupráce mezi 
evropskými a mezinárodními agenturami 
pro výzkum a standardizaci.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s neoficiálním dokumentem transatlantického dialogu „Otázky kybernetické 
bezpečnosti a internetu – vytvoření rámce pro transatlantickou akci“.
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Pozměňovací návrh 220
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Ze zkušeností s prováděním 
předpisového rámce Unie vyplývá, 
že stávající ustanovení, která vyžadují 
jednotné uplatňování regulačních opatření 
spolu s cílem přispět k rozvoji vnitřního 
trhu, nevytvořily dostatečné pobídky 
k navržení přístupových produktů 
na základě harmonizovaných norem 
a procesů, zejména v souvislosti s pevnými 
sítěmi. Při provozování své činnosti 
v různých členských státech mají operátoři 
problém nalézt vstupy pro přístup, které by 
vykazovaly náležitou kvalitu a úroveň 
interoperability sítí a služeb, a pokud jsou 
takové vstupy k dispozici, mají různé 
technické vlastnosti. Tato skutečnost vede 
k vyšším nákladům a představuje překážku 
přeshraničního poskytování služeb.

(31) Ze zkušeností s prováděním 
předpisového rámce Unie vyplývá, 
že stávající ustanovení, která vyžadují 
jednotné uplatňování regulačních opatření 
spolu s cílem přispět k rozvoji vnitřního 
trhu, nevytvořily dostatečné pobídky 
k navržení přístupových produktů 
na základě harmonizovaných norem 
a procesů, zejména v souvislosti s pevnými 
sítěmi. Chybějící společné normy a 
harmonizovaná opatření značně poškozují 
konkurenceschopnost Unie: při 
provozování své činnosti v různých 
členských státech mají operátoři problém 
nalézt vstupy pro přístup, které by 
vykazovaly náležitou kvalitu a úroveň 
interoperability sítí a služeb, a pokud jsou 
takové vstupy k dispozici, mají různé 
technické vlastnosti. Tato skutečnost vede 
k vyšším nákladům a představuje překážku 
přeshraničního poskytování služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Integraci jednotného trhu 
elektronických komunikací by urychlilo 
vytvoření rámce, který by pomocí 
klíčových parametrů a minimálních 
vlastností definoval určité klíčové 
evropské virtuální produkty, jež jsou pro 

vypouští se
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poskytovatele služeb elektronických 
komunikací zvlášť důležité, mají-li 
poskytovat přeshraniční služby a převzít 
celounijní strategii v podmínkách, v nichž 
stále více vládne technologie IP.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Měly by se řešit provozní potřeby 
zajišťované různými virtuálními produkty. 
Evropské produkty virtuálního 
širokopásmového přístupu by měly být 
k dispozici v případech, kdy operátorovi 
s významnou tržní silou vznikla na 
základě rámcové směrnice a přístupové 
směrnice povinnost zajistit na konkrétním 
přístupovém bodě své sítě přístup za 
regulovaných podmínek. Zaprvé, měl by 
být usnadněn efektivní vstup na 
zahraniční trh, a sice pomocí 
harmonizovaných produktů, jež umožňují 
poskytovatelům přeshraničních služeb 
zahájit poskytování služeb svým koncovým 
zákazníkům neprodleně a v 
předpokládané a dostatečné kvalitě, 
včetně služeb korporátním zákazníkům 
působícím na více místech v různých 
členských státech v případech, kdy je to 
podle analýzy trhu nutné a přiměřené. 
Tyto harmonizované produkty by měly být 
dostupné po dostatečně dlouhou dobu, 
aby mohli žadatelé o přístup 
a poskytovatelé naplánovat své 
střednědobé a dlouhodobé investice.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 223
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Za druhé, důmyslné produkty 
virtuálního přístupu, které si žádají vyšší 
investice ze strany žadatelů o přístup 
a zároveň jim dávají větší kontrolu 
a odlišují je od ostatních, zejména tím, že 
poskytují přístup na lokálnější úrovni, 
mají zásadní význam při vytváření 
podmínek udržitelné hospodářské soutěže 
na vnitřním trhu. Proto by tyto klíčové 
produkty velkoobchodního přístupu 
k sítím nové generace měly být také 
harmonizovány, aby se usnadnily 
přeshraniční investice. Tyto produkty 
virtuálního širokopásmového přístupu by 
měly být navrženy tak, aby měly 
rovnocenné funkce jako fyzické 
zpřístupnění, aby se tak rozšířila škála 
možných nápravných opatření v oblasti 
velkoobchodu, jež mají vnitrostátní 
regulační orgány k dispozici při 
posuzování přiměřenosti podle směrnice 
2002/19/ES.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35a) Je třeba harmonizovat podmínky 
pro vysoce kvalitní velkoobchodní 
produkty používané pro dodávku služeb 
pro korporace, aby se přeshraničním a 
nadnárodním korporacím napříč 
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Evropskou unií umožnilo poskytování 
souvislých služeb. Taková harmonizace by 
mohla vzhledem k nákladům na 
komunikace značně ovlivnit 
konkurenceschopnost podniků EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) V kontextu postupného přechodu 
na sítě založené výhradně na protokolu IP 
(tzv. „all-IP sítě“) nedostatek dostupných 
produktů připojení na bázi protokolu IP 
pro různé druhy služeb zaručené kvality, 
které by nabízely komunikační cesty přes 
síťové domény a přes hranice sítě jak 
uvnitř členských států, tak mezi nimi, 
brání vývoji aplikací, které jsou závislé 
na přístupu do jiných sítí, a omezuje tak 
technologické inovace. Navíc tato situace 
brání většímu šíření výhod spojovaných 
s řízením a poskytováním sítí postavených 
na protokolu IP a produktů připojení se 
zaručenou kvalitou služeb, zejména vyšší 
bezpečnosti, spolehlivosti a flexibility, 
nákladové efektivity a rychlejšího 
poskytování, které plynou provozovatelům 
sítí, poskytovatelům služeb i koncovým 
uživatelům. Přístup k navrhování 
a dostupnosti těchto produktů proto musí 
být harmonizovaný, a to za přiměřených 
podmínek a v případě potřeby včetně 
možnosti křížových dodávek dotčených 
podniků elektronických komunikací.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 226
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) V kontextu postupného přechodu 
na sítě založené výhradně na protokolu IP 
(tzv. „all-IP sítě“) nedostatek dostupných 
produktů připojení na bázi protokolu IP 
pro různé druhy služeb zaručené kvality, 
které by nabízely komunikační cesty přes 
síťové domény a přes hranice sítě jak 
uvnitř členských států, tak mezi nimi, 
brání vývoji aplikací, které jsou závislé 
na přístupu do jiných sítí, a omezuje tak 
technologické inovace. Navíc tato situace 
brání většímu šíření výhod spojovaných 
s řízením a poskytováním sítí postavených 
na protokolu IP a produktů připojení se 
zaručenou kvalitou služeb, zejména vyšší 
bezpečnosti, spolehlivosti a flexibility, 
nákladové efektivity a rychlejšího 
poskytování, které plynou provozovatelům 
sítí, poskytovatelům služeb i koncovým 
uživatelům. Přístup k navrhování 
a dostupnosti těchto produktů proto musí 
být harmonizovaný, a to za přiměřených 
podmínek a v případě potřeby včetně 
možnosti křížových dodávek dotčených 
podniků elektronických komunikací.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 227
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) V kontextu postupného přechodu 
na sítě založené výhradně na protokolu IP 

(36) V kontextu postupného přechodu 
na sítě založené výhradně na protokolu IP 
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(tzv. „all-IP sítě“) nedostatek dostupných 
produktů připojení na bázi protokolu IP pro 
různé druhy služeb zaručené kvality, které 
by nabízely komunikační cesty přes síťové 
domény a přes hranice sítě jak uvnitř 
členských států, tak mezi nimi, brání 
vývoji aplikací, které jsou závislé 
na přístupu do jiných sítí, a omezuje tak 
technologické inovace. Navíc tato situace 
brání většímu šíření výhod spojovaných 
s řízením a poskytováním sítí postavených 
na protokolu IP a produktů připojení se 
zaručenou kvalitou služeb, zejména vyšší 
bezpečnosti, spolehlivosti a flexibility, 
nákladové efektivity a rychlejšího 
poskytování, které plynou provozovatelům
sítí, poskytovatelům služeb i koncovým 
uživatelům. Přístup k navrhování 
a dostupnosti těchto produktů proto musí 
být harmonizovaný, a to za přiměřených 
podmínek a v případě potřeby včetně 
možnosti křížových dodávek dotčených 
podniků elektronických komunikací.

(tzv. „all-IP sítě“) nedostatek dostupných 
produktů připojení na bázi protokolu IP pro 
různé druhy služeb určené kvality v rámci 
uzavřených komunikačních sítí by za 
použití internetového protokolu s přísnou 
kontrolou přístupu mohl bránit vývoji 
služeb, jejichž náležité fungování je
závislé na této určené kvalitě. Je proto 
nezbytný harmonizovaný přístup ke 
koncepci a dostupnosti těchto služeb, 
včetně poskytnutí záruk toho, že vyšší 
kvalita nebude funkčně identická ani na 
úkor výkonnosti, dostupnosti nebo kvality 
služeb poskytování internetu a nebude 
narušovat hospodářskou soutěž, inovace 
nebo neutralitu sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36a) Omezení kvality a dostupnosti 
obsahu elektronických komunikací, 
aplikací a služeb může být také důsledkem 
požadavků poskytovatelů na specifické 
koncové zařízení. Takové obchodní 
praktiky nejsou kompatibilní s cíli 
souvislého jednotného trhu a s právy 
koncových uživatelů.

Or. de



AM\1012835CS.doc 63/211 PE524.835v01-00

CS

Pozměňovací návrh 229
Marietje Schaake, Salvador Sedó i Alabart, Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Vnitrostátní regulační orgány by při 
posuzování nejvhodnějších nápravných 
opatření týkajících se přístupu k sítím 
operátorů s významnou tržní silou měly 
zohledňovat zavedení evropských produktů 
virtuálního širokopásmového přístupu na 
základě tohoto nařízení a současně by se 
měly vyvarovat nadměrné regulace 
zbytečným násobením produktů 
velkoobchodního přístupu, ať už 
vycházejících z analýzy trhu, nebo 
poskytovaných za jiných podmínek. 
Zejména zavedení evropských virtuálních 
přístupových produktů by samo o sobě 
nemělo vést ke zvýšení počtu regulovaných 
přístupových produktů uložených určitému 
operátorovi. Nutnost, aby vnitrostátní 
regulační orgány po přijetí tohoto nařízení 
posuzovaly, zda má být místo stávajících 
nápravných opatření v oblasti 
velkoobchodního přístupu zaveden 
evropský produkt virtuálního 
širokopásmového přístupu, a aby posoudily 
vhodnost zavedení evropského produktu 
virtuálního širokopásmového přístupu v 
souvislosti s budoucím přezkumem trhu, 
jestliže zjistí existenci významné tržní síly, 
by navíc neměla mít vliv na jejich 
odpovědnost identifikovat nejvhodnější a 
přiměřené nápravné opatření za účelem 
vyřešení problému v oblasti hospodářské 
soutěže podle článku 16 směrnice 
2002/21/ES.

(37) Vnitrostátní regulační orgány by při 
posuzování nejvhodnějších nápravných 
opatření týkajících se přístupu k sítím 
operátorů s významnou tržní silou měly 
zohledňovat zavedení evropských produktů 
virtuálního širokopásmového přístupu na 
základě tohoto nařízení. Vnitrostátní 
regulační orgány by měly nepřetržitě 
přezkoumávat možnost zavedení oddělení 
funkcí coby výjimečného opatření a 
zavedení plné rovnosti přístupu. 
Vnitrostátní regulační orgány by se měly 
vyvarovat nadměrné regulaci zbytečným 
násobením produktů velkoobchodního 
přístupu, ať už vycházejících z analýzy 
trhu, nebo poskytovaných za jiných 
podmínek. Zejména zavedení evropských 
virtuálních přístupových produktů by samo 
o sobě nemělo vést ke zvýšení počtu 
regulovaných přístupových produktů 
uložených určitému operátorovi. Nutnost, 
aby vnitrostátní regulační orgány po přijetí 
tohoto nařízení posuzovaly, zda má být 
místo stávajících nápravných opatření v 
oblasti velkoobchodního přístupu zaveden 
evropský produkt virtuálního 
širokopásmového přístupu, a aby posoudily 
vhodnost zavedení evropského produktu 
virtuálního širokopásmového přístupu v 
souvislosti s budoucím přezkumem trhu, 
jestliže zjistí existenci významné tržní síly, 
by navíc neměla mít vliv na jejich 
odpovědnost identifikovat nejvhodnější a 
přiměřené nápravné opatření za účelem 
vyřešení problému v oblasti hospodářské 
soutěže podle článku 16 směrnice 
2002/21/ES.

Or. en
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Odůvodnění

Dokument Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací 
(BEREC) „Pokyny o funkčním oddělení podle článku 13a a 13b přístupové směrnice a podle 
vnitrostátních postupů“ poskytuje užitečné pokyny pro vnitrostátní regulační orgány ohledně 
právních a praktických otázek, u nichž je třeba, aby byly předmětem přezkumu. Toto zajistí, že 
ve chvíli, kdy bude objektivně třeba zajistit hospodářskou soutěž, inovace a nízké ceny, bude 
možné neprodleně uplatnit funkční oddělení nebo rovnost přístupu. 

Pozměňovací návrh 230
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) V zájmu předvídatelnosti regulace by 
se do právních předpisů měly rovněž 
promítnout klíčové prvky vyvíjející se 
rozhodovací praxe podle stávajícího 
právního rámce, které mají vliv 
na podmínky, za nichž jsou produkty 
velkoobchodního přístupu, včetně 
evropských produktů virtuálního 
širokopásmového přístupu, k dispozici pro 
přístupové sítě nové generace. Ty by měly 
zahrnovat ustanovení odrážející význam, 
jaký má pro analýzu trhů 
velkoobchodního přístupu a zejména toho, 
zda je nutné regulovat ceny za přístup 
k přístupovým sítím nové generace, vztah 
mezi konkurenčními tlaky ze 
strany alternativních pevných 
a bezdrátových infrastruktur, účinnými 
zárukami nediskriminačního přístupu 
a stávajícím stupněm 
konkurenceschopnosti z hlediska ceny, 
výběru a kvality na maloobchodní úrovni. 
Poslední uvedený faktor zásadním 
způsobem určuje výhody pro koncové 
uživatele. Vnitrostátní regulační orgány 
mohou při posuzování jednotlivých 
případů podle článku 16 směrnice 
2002/21/ES, aniž je tím dotčeno posouzení 
významné tržní síly, například dospět k 

vypouští se
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závěru, že při existenci dvou pevných sítí 
nové generace jsou tržní podmínky natolik 
konkurenční, aby podporovaly aktualizace 
sítě a vyvíjely se směrem k poskytování 
superrychlých služeb, což je jedním z 
důležitých parametrů soutěže na 
maloobchodním trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) V zájmu předvídatelnosti regulace by 
se do právních předpisů měly rovněž 
promítnout klíčové prvky vyvíjející se 
rozhodovací praxe podle stávajícího 
právního rámce, které mají vliv 
na podmínky, za nichž jsou produkty 
velkoobchodního přístupu, včetně 
evropských produktů virtuálního 
širokopásmového přístupu, k dispozici pro 
přístupové sítě nové generace. Ty by měly 
zahrnovat ustanovení odrážející význam, 
jaký má pro analýzu trhů velkoobchodního 
přístupu a zejména toho, zda je nutné 
regulovat ceny za přístup k přístupovým 
sítím nové generace, vztah mezi 
konkurenčními tlaky ze 
strany alternativních pevných 
a bezdrátových infrastruktur, účinnými 
zárukami nediskriminačního přístupu 
a stávajícím stupněm 
konkurenceschopnosti z hlediska ceny, 
výběru a kvality na maloobchodní úrovni. 
Poslední uvedený faktor zásadním 
způsobem určuje výhody pro koncové 
uživatele. Vnitrostátní regulační orgány 
mohou při posuzování jednotlivých 
případů podle článku 16 směrnice 
2002/21/ES, aniž je tím dotčeno posouzení 

(38) V zájmu předvídatelnosti regulace by 
se do právních předpisů měly rovněž 
promítnout klíčové prvky vyvíjející se 
rozhodovací praxe podle stávajícího 
právního rámce, které mají vliv 
na podmínky, za nichž jsou produkty 
velkoobchodního přístupu, včetně 
evropských produktů virtuálního 
širokopásmového přístupu, k dispozici pro 
přístupové sítě nové generace. Ty by měly 
zahrnovat ustanovení odrážející význam, 
jaký má pro analýzu trhů velkoobchodního 
přístupu a zejména toho, zda je nutné 
regulovat ceny za přístup k přístupovým 
sítím nové generace, vztah mezi 
konkurenčními tlaky ze 
strany alternativních pevných 
a bezdrátových infrastruktur, účinnými 
zárukami nediskriminačního přístupu 
a stávajícím stupněm 
konkurenceschopnosti z hlediska ceny, 
výběru a kvality na maloobchodní úrovni.



PE524.835v01-00 66/211 AM\1012835CS.doc

CS

významné tržní síly, například dospět k 
závěru, že při existenci dvou pevných sítí 
nové generace jsou tržní podmínky natolik 
konkurenční, aby podporovaly aktualizace 
sítě a vyvíjely se směrem k poskytování 
superrychlých služeb, což je jedním z 
důležitých parametrů soutěže na 
maloobchodním trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Lze očekávat, že intenzivnější 
hospodářská soutěž na jednotném trhu 
povede časem na základě analýzy trhu ke 
snížení regulace daného odvětví. Jedním 
z výsledků dokončení jednotného trhu by 
skutečně měla být silnější tendence 
k účinné hospodářské soutěži 
na relevantních trzích, přičemž se 
ukazuje, že uplatnění práva hospodářské 
soutěže ex post je pro zajištění fungování 
trhu dostatečné. V zájmu srozumitelnosti 
práva a předvídatelnosti regulačních 
opatření v různých státech by měla být 
stanovena jasná a závazná kritéria 
posuzování, zda na daném trhu i nadále 
existují důvody k uložení regulačních 
povinností ex ante, vycházející z faktorů 
jako přetrvávání, resp. odstranění 
překážek a výhledy ohledně vývoje 
hospodářské soutěže, zejména 
hospodářské soutěže v oblasti 
infrastruktury, a soutěžních podmínek 
na úrovni maloobchodu týkajících 
se parametrů jako cena, výběr a kvalita, 
což je ostatně to, co je důležité pro 
koncové uživatele i pro celkovou 
konkurenceschopnost ekonomiky EU. To 

vypouští se
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by mělo být základem následných 
přezkumů seznamu trhů, které podléhají 
regulaci ex ante, a pomoci vnitrostátním 
regulačním orgánům zaměřit svou 
pozornost tam, kde hospodářská soutěž 
zatím zcela nefunguje, a postupovat při 
tom jednotným způsobem. Vytvoření 
skutečně jednotného trhu elektronických 
komunikací může navíc 
ovlivnit geografické rozmístění trhů pro 
účely jak odvětvové regulace vycházející 
ze zásad hospodářské soutěže, 
tak uplatňování práva hospodářské 
soutěže jako takového.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Giles Chichester

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Lze očekávat, že intenzivnější 
hospodářská soutěž na jednotném trhu 
povede časem na základě analýzy trhu ke 
snížení regulace daného odvětví. Jedním 
z výsledků dokončení jednotného trhu by 
skutečně měla být silnější tendence 
k účinné hospodářské soutěži 
na relevantních trzích, přičemž se 
ukazuje, že uplatnění práva hospodářské 
soutěže ex post je pro zajištění fungování 
trhu dostatečné. V zájmu srozumitelnosti 
práva a předvídatelnosti regulačních 
opatření v různých státech by měla být 
stanovena jasná a závazná kritéria 
posuzování, zda na daném trhu i nadále 
existují důvody k uložení regulačních 
povinností ex ante, vycházející z faktorů 
jako přetrvávání, resp. odstranění 
překážek a výhledy ohledně vývoje 
hospodářské soutěže, zejména 
hospodářské soutěže v oblasti 

vypouští se
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infrastruktury, a soutěžních podmínek 
na úrovni maloobchodu týkajících 
se parametrů jako cena, výběr a kvalita, 
což je ostatně to, co je důležité pro 
koncové uživatele i pro celkovou 
konkurenceschopnost ekonomiky EU. To 
by mělo být základem následných 
přezkumů seznamu trhů, které podléhají 
regulaci ex ante, a pomoci vnitrostátním 
regulačním orgánům zaměřit svou 
pozornost tam, kde hospodářská soutěž 
zatím zcela nefunguje, a postupovat při 
tom jednotným způsobem. Vytvoření 
skutečně jednotného trhu elektronických 
komunikací může navíc 
ovlivnit geografické rozmístění trhů pro 
účely jak odvětvové regulace vycházející 
ze zásad hospodářské soutěže, 
tak uplatňování práva hospodářské 
soutěže jako takového.

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Lze očekávat, že intenzivnější 
hospodářská soutěž na jednotném trhu 
povede časem na základě analýzy trhu ke 
snížení regulace daného odvětví. Jedním 
z výsledků dokončení jednotného trhu by 
skutečně měla být silnější tendence 
k účinné hospodářské soutěži 
na relevantních trzích, přičemž se 
ukazuje, že uplatnění práva hospodářské 
soutěže ex post je pro zajištění fungování 
trhu dostatečné. V zájmu srozumitelnosti 
práva a předvídatelnosti regulačních 
opatření v různých státech by měla být 
stanovena jasná a závazná kritéria 
posuzování, zda na daném trhu i nadále 

vypouští se
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existují důvody k uložení regulačních 
povinností ex ante, vycházející z faktorů 
jako přetrvávání, resp. odstranění 
překážek a výhledy ohledně vývoje 
hospodářské soutěže, zejména 
hospodářské soutěže v oblasti 
infrastruktury, a soutěžních podmínek 
na úrovni maloobchodu týkajících 
se parametrů jako cena, výběr a kvalita, 
což je ostatně to, co je důležité pro 
koncové uživatele i pro celkovou 
konkurenceschopnost ekonomiky EU. To 
by mělo být základem následných 
přezkumů seznamu trhů, které podléhají 
regulaci ex ante, a pomoci vnitrostátním 
regulačním orgánům zaměřit svou 
pozornost tam, kde hospodářská soutěž 
zatím zcela nefunguje, a postupovat při 
tom jednotným způsobem. Vytvoření 
skutečně jednotného trhu elektronických 
komunikací může navíc 
ovlivnit geografické rozmístění trhů pro 
účely jak odvětvové regulace vycházející 
ze zásad hospodářské soutěže, 
tak uplatňování práva hospodářské 
soutěže jako takového.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zabránilo škodlivým dopadům na konečné uživatele, je třeba zabránit oslabení 
pravidel pro hospodářskou soutěž v členských státech.

Pozměňovací návrh 235
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Rozdíly v provádění pravidel ochrany 
koncového uživatele platných v různých 
odvětvích v jednotlivých členských státech 
vytvářejí na jednotném digitálním trhu 

(40) Rozdíly v provádění pravidel ochrany 
koncového uživatele platných v různých 
odvětvích v jednotlivých členských státech 
vytvářejí na jednotném digitálním trhu 
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značné překážky, zejména v podobě 
vyšších nákladů na soulad s právními 
předpisy pro poskytovatele služeb 
elektronických komunikací pro veřejnost, 
kteří chtějí své služby nabízet ve více 
členských státech. Navíc roztříštěnost 
a nejistota ohledně stupně ochrany 
v různých členských státech oslabuje 
důvěru koncových uživatelů a odrazuje je 
od nákupu služeb elektronických 
komunikací v zahraničí. Pro dosažení cíle 
Unie, který spočívá v odstranění překážek 
na vnitřním trhu, je nutné nahradit stávající 
rozdílná vnitrostátní právní ustanovení 
jediným a plně harmonizovaným souborem 
odvětvových pravidel, která dají vzniknout 
jednotné vysoké úrovni ochrany 
koncového uživatele. Tato úplná 
harmonizace právních ustanovení by 
poskytovatelům služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost neměla bránit 
v tom, aby koncovým uživatelům nabízeli 
smluvní podmínky, jejichž úroveň ochrany 
koncového uživatele bude ještě vyšší.

značné překážky, vytvářejí nejistotu,
zejména v podobě vyšších nákladů 
na soulad s právními předpisy pro 
poskytovatele služeb elektronických
komunikací pro veřejnost, kteří chtějí své 
služby nabízet ve více členských státech. 
Navíc roztříštěnost a nejistota ohledně 
stupně ochrany v různých členských 
státech oslabuje důvěru koncových 
uživatelů a odrazuje je od nákupu služeb 
elektronických komunikací v zahraničí. Pro 
dosažení cíle Unie, který spočívá 
v odstranění překážek na vnitřním trhu, je 
nutné nahradit stávající rozdílná 
vnitrostátní právní ustanovení jediným 
a plně harmonizovaným souborem 
odvětvových pravidel, která dají vzniknout 
jednotné vysoké úrovni ochrany 
koncového uživatele. Tato úplná 
harmonizace právních ustanovení by 
poskytovatelům služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost neměla bránit 
v tom, aby koncovým uživatelům nabízeli 
smluvní podmínky, jejichž úroveň ochrany 
koncového uživatele bude ještě vyšší.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Sabine Verheyen, Doris Pack

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Ustanovení kapitol 4 a 5 tohoto 
nařízení, která se týkají koncových 
uživatelů, by měla platit nejen pro 
spotřebitele, ale i pro ostatní kategorie 
koncových uživatelů, především 
mikropodniky. Koncovým uživatelům s 
výjimkou spotřebitelů by na jejich žádost 
mělo být umožněno, aby se na základě 
individuálního smluvního ujednání od 
určitých ustanovení odchýlili.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 237
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Ustanovení kapitol 4 a 5 tohoto 
nařízení, která se týkají koncových 
uživatelů, by měla platit nejen pro 
spotřebitele, ale i pro ostatní kategorie 
koncových uživatelů, především 
mikropodniky. Koncovým uživatelům s 
výjimkou spotřebitelů by na jejich žádost 
mělo být umožněno, aby se na základě 
individuálního smluvního ujednání od 
určitých ustanovení odchýlili.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 238
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Internet se za poslední desetiletí 
vyvinul v otevřenou inovační platformu, na 
níž existují jen malé překážky v přístupu 
pro koncové uživatele, poskytovatele 
obsahu a aplikací a poskytovatele 
internetových služeb. Účelem stávajícího 
regulačního rámce je podporovat přístup 
koncových uživatelů k informacím 
a možnost koncových uživatelů šířit 
informace a používat aplikace a služby dle 
vlastního výběru. V nedávné době však 
zpráva Sdružení evropských regulačních 
orgánů v oblasti elektronických 

(45) Internet se za poslední desetiletí 
vyvinul v otevřenou inovační platformu, na 
níž existují jen malé překážky v přístupu 
pro koncové uživatele, poskytovatele 
obsahu a aplikací a poskytovatele 
internetových služeb. Zásada rovného 
zacházení se všemi soubory údajů 
a nediskriminace při jejich odesílání musí 
být zajištěna v celé EU bez ohledu na 
obsah, služby, aplikaci, původ nebo 
cílovou adresu, aby se trvale zabezpečilo, 
že každý uživatel internetových služeb 
bude mít ze zásady přístup ke každému 
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komunikací (BEREC) o postupech řízení 
provozu, zveřejněná v květnu 2012, 
a studie o fungování trhu pro přístup 
k internetu a poskytování internetu 
z hlediska spotřebitele zadaná Výkonnou 
agenturu pro zdraví 
a spotřebitele, zveřejněná v prosinci 2012, 
ukázaly, že značný počet koncových 
uživatelů nepříznivě ovlivňují postupy 
řízení provozu, které blokují nebo 
zpomalují určité aplikace.

obsahu, službě nebo aplikaci na internetu, 
nebo je může sám nabízet. Provozovatelé 
přístupu k síti podléhají všeobecné 
povinnosti zajistit přenos údajů 
uživatelům v přiměřené úrovni kvality, a 
to bez ohledu na původ a cílovou adresu 
nebo na obsahy, služby a aplikace, které 
mají být přeneseny. Tato úroveň kvality se 
musí neustále vyvíjet spolu 
s technologickým pokrokem. Otevřený 
a nediskriminační charakter internetu je 
podstatným motorem inovace 
a ekonomické účinnosti. Tyto zásadní 
znaky slouží k zajištění svobody 
a rozmanitosti názorů, sdělovacích 
prostředků a kultury. Účelem stávajícího 
regulačního rámce je podporovat přístup 
koncových uživatelů k informacím 
a možnost koncových uživatelů šířit 
informace a používat aplikace a služby dle 
vlastního výběru. V nedávné době však 
zpráva Sdružení evropských regulačních 
orgánů v oblasti elektronických 
komunikací (BEREC) o postupech řízení 
provozu, zveřejněná v květnu 2012, 
a studie o fungování trhu pro přístup 
k internetu a poskytování internetu 
z hlediska spotřebitele zadaná Výkonnou 
agenturu pro zdraví 
a spotřebitele, zveřejněná v prosinci 2012, 
ukázaly, že značný počet koncových 
uživatelů nepříznivě ovlivňují postupy 
řízení provozu, které blokují nebo 
zpomalují určité aplikace. Tyto tendence si 
žádají zavedení jasných pravidel na úrovni 
Unie, jež umožní zachovat otevřený 
internet a zabránit roztříštěnosti jednotného 
trhu v důsledku různých opatření 
jednotlivých členských států. Otevřený 
internet, který pracuje výlučně podle 
zásady maximálního úsilí, nesmí být 
narušen ani mu nesmí být v budoucím 
rozvoji bráněno rozvojem jiných produktů 
a služeb.

Or. de
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Pozměňovací návrh 239
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Internet se za poslední desetiletí 
vyvinul v otevřenou inovační platformu, na 
níž existují jen malé překážky v přístupu 
pro koncové uživatele, poskytovatele 
obsahu a aplikací a poskytovatele 
internetových služeb. Účelem stávajícího 
regulačního rámce je podporovat přístup 
koncových uživatelů k informacím 
a možnost koncových uživatelů šířit 
informace a používat aplikace a služby dle 
vlastního výběru. V nedávné době však 
zpráva Sdružení evropských regulačních
orgánů v oblasti elektronických 
komunikací (BEREC) o postupech řízení 
provozu, zveřejněná v květnu 2012, 
a studie o fungování trhu pro přístup 
k internetu a poskytování internetu 
z hlediska spotřebitele zadaná Výkonnou 
agenturu pro zdraví 
a spotřebitele, zveřejněná v prosinci 2012, 
ukázaly, že značný počet koncových 
uživatelů nepříznivě ovlivňují postupy 
řízení provozu, které blokují nebo 
zpomalují určité aplikace. Tyto tendence si 
žádají zavedení jasných pravidel na úrovni 
Unie, jež umožní zachovat otevřený 
internet a zabránit roztříštěnosti jednotného 
trhu v důsledku různých opatření 
jednotlivých členských států.

(45) Internet se za poslední desetiletí 
vyvinul v otevřenou inovační platformu, na 
níž existují jen malé překážky v přístupu 
pro koncové uživatele, poskytovatele 
obsahu a aplikací a poskytovatele 
internetových služeb. Účelem stávajícího 
regulačního rámce je podporovat přístup 
koncových uživatelů k informacím 
a možnost koncových uživatelů šířit 
informace a používat aplikace a služby dle 
vlastního výběru. V nedávné době však 
zpráva Sdružení evropských regulačních 
orgánů v oblasti elektronických 
komunikací (BEREC) o postupech řízení 
provozu, zveřejněná v květnu 2012, 
a studie o fungování trhu pro přístup 
k internetu a poskytování internetu 
z hlediska spotřebitele zadaná Výkonnou 
agenturu pro zdraví 
a spotřebitele, zveřejněná v prosinci 2012, 
ukázaly, že značný počet koncových 
uživatelů nepříznivě ovlivňují postupy 
řízení provozu, které blokují nebo 
zpomalují určité aplikace. Tyto tendence si 
žádají zavedení jasných pravidel na úrovni 
Unie, jež umožní zachovat otevřený 
internet a zabránit roztříštěnosti jednotného 
trhu v důsledku různých opatření 
jednotlivých členských států. Jak stanoví 
usnesení Evropského parlamentu ze dne 
17. listopadu 2011 o otevřeném internetu 
a neutralitě sítí č. 2011/2866, otevřený 
charakter internetu je jedním z klíčových 
faktorů konkurenceschopnosti, 
hospodářského růstu, sociálního rozvoje a 
inovací, což vedlo k mohutnému rozvoji 
online aplikací a tím i k růstu nabídky 
obsahu a služeb a poptávky po nich a díky 
své otevřenosti je internet nezastupitelným 
motorem neomezeného šíření znalostí, 
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myšlenek a informací, a to i v zemích, 
v nichž je přístup k nezávislým sdělovacím 
prostředkům omezen.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Internet se za poslední desetiletí 
vyvinul v otevřenou inovační platformu, na 
níž existují jen malé překážky v přístupu 
pro koncové uživatele, poskytovatele 
obsahu a aplikací a poskytovatele 
internetových služeb. Účelem stávajícího 
regulačního rámce je podporovat přístup 
koncových uživatelů k informacím 
a možnost koncových uživatelů šířit 
informace a používat aplikace a služby dle 
vlastního výběru. V nedávné době však 
zpráva Sdružení evropských regulačních 
orgánů v oblasti elektronických 
komunikací (BEREC) o postupech řízení 
provozu, zveřejněná v květnu 2012, 
a studie o fungování trhu pro přístup 
k internetu a poskytování internetu 
z hlediska spotřebitele zadaná Výkonnou 
agenturu pro zdraví 
a spotřebitele, zveřejněná v prosinci 2012, 
ukázaly, že značný počet koncových 
uživatelů nepříznivě ovlivňují postupy 
řízení provozu, které blokují nebo 
zpomalují určité aplikace. Tyto tendence si 
žádají zavedení jasných pravidel na úrovni 
Unie, jež umožní zachovat otevřený 
internet a zabránit roztříštěnosti jednotného 
trhu v důsledku různých opatření 
jednotlivých členských států.

(45) Internet se za poslední desetiletí 
vyvinul v otevřenou inovační platformu, na 
níž existují jen malé překážky v přístupu 
pro koncové uživatele, poskytovatele 
obsahu a aplikací a poskytovatele 
internetových služeb. Hlavní hnací silou 
nebývalých inovací a hospodářské 
činnosti v digitálním věku je skutečnost, 
že s veškerým internetovým provozem je 
nakládáno rovnocenně, bez diskriminace, 
omezení nebo interferencí bez ohledu na 
jeho odesílatele, příjemce, na jeho typ, 
obsah, zařízení, službu nebo aplikaci; 
v souladu se zásadou neutrality sítě. 
Účelem stávajícího regulačního rámce je 
podporovat přístup koncových uživatelů 
k informacím a možnost koncových 
uživatelů šířit informace a používat 
aplikace a služby dle vlastního výběru. 
V nedávné době však zpráva Sdružení 
evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) 
o postupech řízení provozu, zveřejněná 
v květnu 2012, a studie o fungování trhu 
pro přístup k internetu a poskytování
internetu z hlediska spotřebitele zadaná 
Výkonnou agenturu pro zdraví 
a spotřebitele, zveřejněná v prosinci 2012, 
ukázaly, že značný počet koncových 
uživatelů nepříznivě ovlivňují postupy 
řízení provozu, které blokují nebo 
zpomalují určité aplikace. Tyto tendence si 
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žádají zavedení jasných pravidel 
k zakotvení zásady neutrality sítě 
v právních předpisech na úrovni Unie, jež 
umožní zachovat otevřený internet 
a zabránit roztříštěnosti jednotného trhu 
v důsledku různých opatření jednotlivých 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Internet se za poslední desetiletí 
vyvinul v otevřenou inovační platformu, na 
níž existují jen malé překážky v přístupu 
pro koncové uživatele, poskytovatele 
obsahu a aplikací a poskytovatele 
internetových služeb. Účelem stávajícího 
regulačního rámce je podporovat přístup 
koncových uživatelů k informacím 
a možnost koncových uživatelů šířit 
informace a používat aplikace a služby dle 
vlastního výběru. V nedávné době však 
zpráva Sdružení evropských regulačních 
orgánů v oblasti elektronických 
komunikací (BEREC) o postupech řízení 
provozu, zveřejněná v květnu 2012, 
a studie o fungování trhu pro přístup 
k internetu a poskytování internetu 
z hlediska spotřebitele zadaná Výkonnou 
agenturu pro zdraví 
a spotřebitele, zveřejněná v prosinci 2012, 
ukázaly, že značný počet koncových 
uživatelů nepříznivě ovlivňují postupy 
řízení provozu, které blokují nebo 
zpomalují určité aplikace. Tyto tendence si 
žádají zavedení jasných pravidel na úrovni 
Unie, jež umožní zachovat otevřený 
internet a zabránit roztříštěnosti jednotného 
trhu v důsledku různých opatření 

(45) Internet se za poslední desetiletí 
vyvinul v otevřenou inovační platformu, na 
níž existují jen malé překážky v přístupu 
pro koncové uživatele, poskytovatele 
obsahu a aplikací a poskytovatele 
internetových služeb. Otevřená a 
nediskriminační povaha internetu je 
klíčovou hnací silou inovací a 
ekonomické účinnosti, ale také zachování 
svobody a plurality sdělovacích 
prostředků a kulturní rozmanitosti.
Účelem stávajícího regulačního rámce je 
podporovat přístup koncových uživatelů 
k informacím a možnost koncových 
uživatelů šířit informace a používat 
aplikace a služby dle vlastního výběru. 
V nedávné době však zpráva Sdružení 
evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) 
o postupech řízení provozu, zveřejněná 
v květnu 2012, a studie o fungování trhu 
pro přístup k internetu a poskytování 
internetu z hlediska spotřebitele zadaná 
Výkonnou agenturu pro zdraví 
a spotřebitele, zveřejněná v prosinci 2012, 
ukázaly, že značný počet koncových 
uživatelů nepříznivě ovlivňují postupy 
řízení provozu, které blokují nebo 
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jednotlivých členských států. zpomalují určité aplikace. Tyto tendence si 
žádají zavedení jasných pravidel na úrovni 
Unie, jež umožní zachovat otevřený 
internet a zabránit roztříštěnosti jednotného 
trhu v důsledku různých opatření 
jednotlivých členských států. Rozvoj 
specializovaných služeb nebo provozu, 
který zaručuje kvalitu služby, by neměl 
narušovat otevřený internet založený na 
zásadě maximálního úsilí. Otevřený 
internet musí zůstat standardem, a ne se 
stát výjimkou.

Or. fr

Pozměňovací návrh 242
Ivo Belet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Internet se za poslední desetiletí 
vyvinul v otevřenou inovační platformu, na 
níž existují jen malé překážky v přístupu 
pro koncové uživatele, poskytovatele 
obsahu a aplikací a poskytovatele 
internetových služeb. Účelem stávajícího 
regulačního rámce je podporovat přístup 
koncových uživatelů k informacím 
a možnost koncových uživatelů šířit 
informace a používat aplikace a služby dle 
vlastního výběru. V nedávné době však 
zpráva Sdružení evropských regulačních 
orgánů v oblasti elektronických 
komunikací (BEREC) o postupech řízení 
provozu, zveřejněná v květnu 2012, 
a studie o fungování trhu pro přístup 
k internetu a poskytování internetu 
z hlediska spotřebitele zadaná Výkonnou 
agenturu pro zdraví 
a spotřebitele, zveřejněná v prosinci 2012, 
ukázaly, že značný počet koncových 
uživatelů nepříznivě ovlivňují postupy 
řízení provozu, které blokují nebo 

(45) Internet se za poslední desetiletí 
vyvinul v otevřenou inovační platformu, na 
níž existují jen malé překážky v přístupu 
pro koncové uživatele, poskytovatele 
obsahu a aplikací a poskytovatele 
internetových služeb. Prvky otevřenosti a 
nediskriminace internetu jsou hlavní 
hnací silou inovací, ekonomické účinnosti 
a zaručení svobody sdělovacích 
prostředků, jejich plurality a kulturní 
rozmanitosti. Účelem stávajícího 
regulačního rámce je podporovat přístup 
koncových uživatelů k informacím 
a možnost koncových uživatelů šířit 
informace a používat aplikace a služby dle 
vlastního výběru. V nedávné době však 
zpráva Sdružení evropských regulačních 
orgánů v oblasti elektronických 
komunikací (BEREC) o postupech řízení 
provozu, zveřejněná v květnu 2012, 
a studie o fungování trhu pro přístup 
k internetu a poskytování internetu 
z hlediska spotřebitele zadaná Výkonnou 
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zpomalují určité aplikace. Tyto tendence si 
žádají zavedení jasných pravidel na úrovni 
Unie, jež umožní zachovat otevřený 
internet a zabránit roztříštěnosti jednotného 
trhu v důsledku různých opatření 
jednotlivých členských států.

agenturu pro zdraví 
a spotřebitele, zveřejněná v prosinci 2012, 
ukázaly, že značný počet koncových 
uživatelů nepříznivě ovlivňují postupy 
řízení provozu, které blokují nebo 
zpomalují určité aplikace, přičemž tyto 
praktiky jsou rizikové zejména pro 
vertikálně integrované společnosti. Tyto 
tendence si žádají zavedení jasných 
pravidel na úrovni Unie, jež umožní 
zachovat otevřený internet a zabránit 
roztříštěnosti jednotného trhu v důsledku 
různých opatření jednotlivých členských 
států.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Internet se za poslední desetiletí 
vyvinul v otevřenou inovační platformu, na 
níž existují jen malé překážky v přístupu 
pro koncové uživatele, poskytovatele 
obsahu a aplikací a poskytovatele 
internetových služeb. Účelem stávajícího 
regulačního rámce je podporovat přístup 
koncových uživatelů k informacím 
a možnost koncových uživatelů šířit 
informace a používat aplikace a služby dle 
vlastního výběru. V nedávné době však 
zpráva Sdružení evropských regulačních 
orgánů v oblasti elektronických 
komunikací (BEREC) o postupech řízení 
provozu, zveřejněná v květnu 2012, 
a studie o fungování trhu pro přístup 
k internetu a poskytování internetu 
z hlediska spotřebitele zadaná Výkonnou 
agenturu pro zdraví 
a spotřebitele, zveřejněná v prosinci 2012, 

(45) Internet se za poslední desetiletí 
vyvinul v otevřenou inovační platformu, na 
níž existují jen malé překážky v přístupu 
pro koncové uživatele, poskytovatele 
obsahu a aplikací a poskytovatele 
internetových služeb. Účelem stávajícího 
regulačního rámce je podporovat přístup 
koncových uživatelů k informacím 
a možnost koncových uživatelů šířit 
informace a používat aplikace a služby dle 
vlastního výběru. Tato možnost se nejlépe 
zajistí, když budou poskytovatelé 
elektronických komunikací veřejnosti 
nakládat stejně se všemi typy provozu.
V nedávné době však zpráva Sdružení 
evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) 
o postupech řízení provozu, zveřejněná 
v květnu 2012, a studie o fungování trhu 
pro přístup k internetu a poskytování 
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ukázaly, že značný počet koncových 
uživatelů nepříznivě ovlivňují postupy 
řízení provozu, které blokují nebo 
zpomalují určité aplikace. Tyto tendence si 
žádají zavedení jasných pravidel na úrovni 
Unie, jež umožní zachovat otevřený 
internet a zabránit roztříštěnosti jednotného 
trhu v důsledku různých opatření 
jednotlivých členských států.

internetu z hlediska spotřebitele zadaná 
Výkonnou agenturu pro zdraví 
a spotřebitele, zveřejněná v prosinci 2012, 
ukázaly, že značný počet koncových 
uživatelů nepříznivě ovlivňují postupy 
řízení provozu, které blokují nebo 
zpomalují určité aplikace. Tyto tendence si 
žádají zavedení jasných pravidel na úrovni 
Unie, jež umožní zachovat otevřený 
internet a zabránit roztříštěnosti jednotného 
trhu v důsledku různých opatření 
jednotlivých členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Internet se za poslední desetiletí 
vyvinul v otevřenou inovační platformu, na 
níž existují jen malé překážky v přístupu 
pro koncové uživatele, poskytovatele 
obsahu a aplikací a poskytovatele 
internetových služeb. Účelem stávajícího 
regulačního rámce je podporovat přístup 
koncových uživatelů k informacím 
a možnost koncových uživatelů šířit 
informace a používat aplikace a služby dle 
vlastního výběru. V nedávné době však 
zpráva Sdružení evropských regulačních 
orgánů v oblasti elektronických 
komunikací (BEREC) o postupech řízení 
provozu, zveřejněná v květnu 2012, 
a studie o fungování trhu pro přístup 
k internetu a poskytování internetu 
z hlediska spotřebitele zadaná Výkonnou 
agenturu pro zdraví
a spotřebitele, zveřejněná v prosinci 2012, 
ukázaly, že značný počet koncových 
uživatelů nepříznivě ovlivňují postupy 
řízení provozu, které blokují nebo 

(45) Internet se za poslední desetiletí 
vyvinul v otevřenou inovační platformu, na 
níž existují jen malé překážky v přístupu 
pro koncové uživatele, poskytovatele 
obsahu a aplikací a poskytovatele 
internetových služeb. Účelem stávajícího 
regulačního rámce je podporovat přístup 
koncových uživatelů k informacím 
a možnost koncových uživatelů šířit údaje 
a informace a používat aplikace a služby 
dle vlastního výběru. V nedávné době však 
zpráva Sdružení evropských regulačních 
orgánů v oblasti elektronických 
komunikací (BEREC) o postupech řízení 
provozu, zveřejněná v květnu 2012, 
a studie o fungování trhu pro přístup 
k internetu a poskytování internetu 
z hlediska spotřebitele zadaná Výkonnou 
agenturu pro zdraví 
a spotřebitele, zveřejněná v prosinci 2012, 
ukázaly, že značný počet koncových 
uživatelů nepříznivě ovlivňují postupy 
řízení provozu, které blokují nebo 
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zpomalují určité aplikace. Tyto tendence si 
žádají zavedení jasných pravidel na úrovni 
Unie, jež umožní zachovat otevřený 
internet a zabránit roztříštěnosti jednotného 
trhu v důsledku různých opatření 
jednotlivých členských států.

zpomalují určité aplikace. Tyto tendence si 
žádají zavedení jasných pravidel na úrovni 
Unie, jež umožní zachovat otevřený 
internet a zabránit roztříštěnosti jednotného 
trhu v důsledku různých opatření 
jednotlivých členských států.

Or. it

Pozměňovací návrh 245
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Svobodný přístup koncových 
uživatelů k informacím, svobodné šíření 
informací a legálního obsahu a používání 
aplikací a služeb dle vlastního výběru je 
podmíněno dodržováním unijních 
a odpovídajících vnitrostátních právních 
předpisů. Toto nařízení stanoví hranice 
pro jakékoliv omezení těchto svobod ze 
strany poskytovatelů služeb 
elektronických komunikací pro veřejnost, 
aniž by jím byly dotčeny jiné právní 
předpisy Unie, včetně předpisů o 
autorských právech a směrnice 
2000/31/ES.

(46) Právo přístupu koncových uživatelů 
k informacím, svobodné šíření informací 
a obsahu a používání aplikací a služeb dle 
vlastního výběru je podmíněno 
dodržováním unijních a odpovídajících 
vnitrostátních právních předpisů.

Or. de

Pozměňovací návrh 246
Françoise Castex

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Svobodný přístup koncových 
uživatelů k informacím, svobodné šíření 

(46) Svobodný přístup koncových 
uživatelů k informacím, svobodné šíření 
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informací a legálního obsahu a používání 
aplikací a služeb dle vlastního výběru je 
podmíněno dodržováním unijních 
a odpovídajících vnitrostátních právních 
předpisů. Toto nařízení stanoví hranice pro 
jakékoliv omezení těchto svobod ze strany 
poskytovatelů služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost, aniž by jím byly 
dotčeny jiné právní předpisy Unie, včetně 
předpisů o autorských právech a směrnice 
2000/31/ES.

informací a legálního obsahu a používání 
aplikací a služeb dle vlastního výběru je 
podmíněno dodržováním unijních 
a odpovídajících vnitrostátních právních 
předpisů. Toto nařízení stanoví hranice pro 
jakékoliv omezení těchto svobod ze strany 
poskytovatelů služeb elektronických
komunikací pro veřejnost, aniž by jím byly 
dotčeny jiné právní předpisy Unie, včetně 
předpisů o autorských právech, směrnice 
1995/46, směrnice 2002/58 a směrnice 
2000/31/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Svobodný přístup koncových 
uživatelů k informacím, svobodné šíření 
informací a legálního obsahu a používání 
aplikací a služeb dle vlastního výběru je 
podmíněno dodržováním unijních 
a odpovídajících vnitrostátních právních 
předpisů. Toto nařízení stanoví hranice pro 
jakékoliv omezení těchto svobod ze strany 
poskytovatelů služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost, aniž by jím byly 
dotčeny jiné právní předpisy Unie, včetně 
předpisů o autorských právech a směrnice 
2000/31/ES.

(46) Svobodný přístup koncových 
uživatelů k informacím, svobodné šíření 
informací a obsahu a používání aplikací a 
služeb dle vlastního výběru je podmíněno 
dodržováním unijních a odpovídajících 
vnitrostátních právních předpisů. Toto 
nařízení stanoví hranice pro jakékoliv 
omezení těchto svobod ze strany 
poskytovatelů služeb elektronických
komunikací pro veřejnost, aniž by jím byly 
dotčeny jiné právní předpisy Unie, včetně 
předpisů o autorských právech, směrnice 
1995/46, směrnice 2002/58 a směrnice 
2000/31/ES.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na směrnici 1995/46 a směrnici 2002/58 vymezuje omezení řízení provozu z pohledu 
ochrany údajů a soukromí.
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Pozměňovací návrh 248
András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46a) Listina základních práv Evropské 
unie stanoví, že omezení práva na 
respektování soukromého života, práva na 
důvěrnost komunikace, práva na ochranu 
údajů a svobody přijímat a rozšiřovat 
informace musí být stanoveno zákonem a 
respektovat podstatu těchto práv a svobod. 
Jurisdikce Unie týkající se sledování a 
filtrování elektronické komunikace 
potvrzuje, že je-li poskytovateli 
elektronických komunikací nebo služeb
uložena povinnost namátkou sledovat 
komunikace, představuje tato skutečnost 
nejen závažné porušení svobody 
podnikání daného poskytovatele, ale je 
také v rozporu se základními právy 
zákazníků poskytovatele. Každý režim 
zahrnující monitorování komunikace 
nebo služeb by proto měl být buď výslovně 
stanoven právními předpisy Unie, nebo 
vnitrostátními právními předpisy přijatými 
v souladu s právními předpisy Unie, nebo, 
je-li založen na dobrovolné dohodě, by 
měl podléhat předchozímu soudnímu 
přezkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46a) Zajistí se nediskriminace informací 
ve fázi zasílání, přenášení a přijímání, aby 
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se podpořily inovace a odstranily překážky 
vstupu na trh, jak uvádí Evropský 
parlament ve své zprávě o použití 
regulačního rámce pro elektronické
komunikace 2013/2080;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46b) Případné jednání narušující 
hospodářskou soutěž a diskriminační 
jednání v řízení provozu by bylo v rozporu 
se zásadou neutrality sítě a otevřeného 
internetu, a mělo by se mu tedy zabránit, 
jak uvádí i Evropský parlament ve své 
zprávě z vlastního podnětu 2013/2080;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46c) Podle usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 17. listopadu 2011 o 
otevřeném internetu a neutralitě sítí 
v Evropě č. 2011/2866 a ze dne 11. 
prosince 2012 o strategii digitální svobody 
v zahraniční politice EU č. 2012/2098 by 
poskytovatelé internetových služeb neměli 
nikoho blokovat, diskriminovat, omezovat 
či snižovat jeho schopnost využívat služeb, 
prohlížet, používat, posílat, zveřejňovat, 
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přijímat nebo nabízet jakýkoliv obsah, 
aplikaci nebo služby dle jeho vlastního 
výběru bez ohledu na zdroj či určení.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) V prostředí otevřeného internetu by
poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost v rámci 
smluvních omezení datových objemů 
a rychlosti internetového připojení neměli
blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani 
diskriminovat určitý obsah, aplikace či 
služby nebo určité kategorie obsahu, 
aplikací či služeb, s výjimkou omezeného
počtu přiměřených opatření týkajících se 
řízení provozu. Taková opatření by měla
být transparentní, přiměřená 
a nediskriminační. Přiměřené řízení 
provozu zahrnuje předcházení či bránění 
závažné trestné činnosti, včetně 
dobrovolných opatření poskytovatele s 
cílem zabránit přístupu k dětské 
pornografii a jejímu šíření. Minimalizace 
účinků přetížení sítě se považuje za 
přiměřenou za předpokladu, že k přetížení 
sítě dochází pouze dočasně nebo za 
výjimečných okolností.

(47) V prostředí otevřeného internetu 
nesmí poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost odstraňovat, 
blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani 
diskriminovat určitý obsah, aplikace či 
služby nebo určité kategorie obsahu, 
aplikací či služeb, s výjimkou v tomto 
nařízení jasně vymezeného a jednotlivě 
odůvodněného počtu přiměřených opatření 
týkajících se řízení provozu. Taková 
opatření musí být transparentní, nezbytná a 
přiměřená.

Or. de

Pozměňovací návrh 253
Edit Herczog

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) V prostředí otevřeného internetu by 
poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost v rámci 
smluvních omezení datových objemů 
a rychlosti internetového připojení neměli 
blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani 
diskriminovat určitý obsah, aplikace či 
služby nebo určité kategorie obsahu, 
aplikací či služeb, s výjimkou omezeného 
počtu přiměřených opatření týkajících se 
řízení provozu. Taková opatření by měla 
být transparentní, přiměřená 
a nediskriminační. Přiměřené řízení 
provozu zahrnuje předcházení či bránění 
závažné trestné činnosti, včetně 
dobrovolných opatření poskytovatele s 
cílem zabránit přístupu k dětské 
pornografii a jejímu šíření. Minimalizace 
účinků přetížení sítě se považuje za 
přiměřenou za předpokladu, že k přetížení 
sítě dochází pouze dočasně nebo za 
výjimečných okolností.

(47) V prostředí otevřeného internetu by 
poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost v rámci 
smluvních omezení datových objemů 
a rychlosti internetového připojení neměli 
blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani 
diskriminovat určitý obsah, aplikace či 
služby nebo určité kategorie obsahu, 
aplikací či služeb, s výjimkou omezeného 
počtu přiměřených opatření týkajících se 
řízení provozu. Taková opatření by měla 
být relevantní, účinná, transparentní, 
přiměřená a nediskriminační a měla by být 
v souladu s platnými právními předpisy, 
mimo jiné v oblasti ochrany soukromí a 
údajů. Zachování integrity a bezpečnosti 
sítě a minimalizace účinků jejího přetížení 
prostřednictvím opatření na řízení 
provozu se považují za přiměřené za 
předpokladu, že k tomu dochází pouze 
dočasně nebo za výjimečných okolností a 
za předpokladu, že odpovídající typy 
provozu vykazují rovnocenné zacházení.

Or. en

Odůvodnění

The language ‘and the general characteristics of the service’ could be misused as a loophole 
to offer products to consumers which do not in fact enable them to access and use the content, 
applications and services of their choice on the Internet. The only limitations to the open 
Internet, bar reasonable traffic management, should concern data volumes and speeds.The 
scope of what is deemed reasonable traffic management should also be more clearly caveated, 
in line with BEREC and EDPS guidance, to reflect notably the acceptable use of traffic 
management to handle genuine network security and congestion problems as they arise, and 
in full respect of data protection and privacy.

Pozměňovací návrh 254
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) V prostředí otevřeného internetu by 
poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost v rámci 
smluvních omezení datových objemů 
a rychlosti internetového připojení neměli 
blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani 
diskriminovat určitý obsah, aplikace či 
služby nebo určité kategorie obsahu, 
aplikací či služeb, s výjimkou omezeného 
počtu přiměřených opatření týkajících se 
řízení provozu. Taková opatření by měla 
být transparentní, přiměřená 
a nediskriminační. Přiměřené řízení 
provozu zahrnuje předcházení či bránění 
závažné trestné činnosti, včetně 
dobrovolných opatření poskytovatele s 
cílem zabránit přístupu k dětské 
pornografii a jejímu šíření. Minimalizace 
účinků přetížení sítě se považuje za 
přiměřenou za předpokladu, že k přetížení 
sítě dochází pouze dočasně nebo za 
výjimečných okolností.

(47) V prostředí otevřeného internetu by 
poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost v rámci 
smluvních omezení datových objemů 
a rychlosti internetového připojení a 
obecných vlastností služby neměli 
blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani 
diskriminovat určitý obsah, aplikace či 
služby nebo určité kategorie obsahu, 
aplikací či služeb, s výjimkou omezeného 
počtu přiměřených opatření týkajících se 
řízení provozu. Taková opatření by měla 
být transparentní, přiměřená 
a nediskriminační. Minimalizace účinků 
přetížení sítě se považuje za přiměřenou za 
předpokladu, že k přetížení sítě dochází 
pouze dočasně nebo za výjimečných 
okolností a že na žádost příslušných 
vnitrostátních orgánů je poskytovatel 
schopen prokázat, že rovnocenné 
zacházení s provozem by bylo podstatně 
méně účinné.

Přijme-li poskytovatel elektronických 
komunikací taková opatření, měl by také 
informovat dotčené poskytovatele obsahu, 
aplikací a služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) V prostředí otevřeného internetu by 
poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost v rámci 
smluvních omezení datových objemů 
a rychlosti internetového připojení neměli 
blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani 

(47) V prostředí otevřeného internetu by 
poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost v rámci 
smluvních omezení datových objemů 
a rychlosti internetového připojení neměli 
blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani 
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diskriminovat určitý obsah, aplikace či 
služby nebo určité kategorie obsahu, 
aplikací či služeb, s výjimkou omezeného 
počtu přiměřených opatření týkajících se 
řízení provozu. Taková opatření by měla 
být transparentní, přiměřená 
a nediskriminační. Přiměřené řízení 
provozu zahrnuje předcházení či bránění 
závažné trestné činnosti, včetně 
dobrovolných opatření poskytovatele s 
cílem zabránit přístupu k dětské 
pornografii a jejímu šíření. Minimalizace 
účinků přetížení sítě se považuje za 
přiměřenou za předpokladu, že k přetížení 
sítě dochází pouze dočasně nebo za 
výjimečných okolností.

diskriminovat určitý obsah, aplikace či 
služby nebo určité kategorie obsahu, 
aplikací či služeb, s výjimkou omezeného 
počtu přiměřených opatření týkajících se 
řízení provozu. Taková opatření by měla 
být účinná, vhodná, transparentní, 
přiměřená a nediskriminační a měla by být 
v souladu s platnými právními předpisy, 
mimo jiné v oblasti ochrany soukromí a 
údajů. Přiměřené řízení provozu zahrnuje 
předcházení či bránění závažné trestné 
činnosti, včetně dobrovolných opatření 
poskytovatele s cílem zabránit přístupu k 
dětské pornografii a jejímu šíření. 
Zachování integrity a bezpečnosti sítě a 
minimalizace účinků jejího přetížení 
prostřednictvím opatření na řízení 
provozu se považují za přiměřené za 
předpokladu, že k tomu dochází pouze 
dočasně nebo za výjimečných okolností a 
za předpokladu, že odpovídající typy 
provozu vykazují rovnocenné zacházení.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zlepšit a zpřísnit význam přiměřeného řízení provozu, a to v souladu s pokyny a 
stanovisky BEREC a EDPS, jako například aby přijatelné řízení provozu řešilo skutečnou 
bezpečnost sítí a jejich přetížení a dodržovalo přitom požadavky na ochranu údajů.

Pozměňovací návrh 256
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) V prostředí otevřeného internetu by 
poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost v rámci 
smluvních omezení datových objemů 
a rychlosti internetového připojení neměli 
blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani 
diskriminovat určitý obsah, aplikace či 

(47) V prostředí otevřeného internetu by 
poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost neměli blokovat, 
zpomalovat, znehodnocovat ani 
diskriminovat určitý obsah, aplikace či 
služby nebo určité kategorie obsahu, 
aplikací či služeb, s výjimkou omezeného 
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služby nebo určité kategorie obsahu, 
aplikací či služeb, s výjimkou omezeného 
počtu přiměřených opatření týkajících se 
řízení provozu. Taková opatření by měla 
být transparentní, přiměřená 
a nediskriminační. Přiměřené řízení 
provozu zahrnuje předcházení či bránění 
závažné trestné činnosti, včetně 
dobrovolných opatření poskytovatele s 
cílem zabránit přístupu k dětské 
pornografii a jejímu šíření. Minimalizace 
účinků přetížení sítě se považuje za 
přiměřenou za předpokladu, že k přetížení 
sítě dochází pouze dočasně nebo za 
výjimečných okolností.

počtu přiměřených opatření týkajících se 
řízení provozu. Taková opatření by měla 
být transparentní, přiměřená oprávněnému 
cíli, jehož má být dosaženo, a 
nediskriminační. Přiměřené řízení provozu 
zahrnuje předcházení či bránění závažné 
trestné činnosti, včetně dobrovolných 
opatření poskytovatele s cílem zabránit 
přístupu k dětské pornografii a jejímu 
šíření. Minimalizace účinků přetížení sítě 
se považuje za přiměřenou za předpokladu, 
že k přetížení sítě dochází pouze dočasně 
nebo za výjimečných okolností a že 
poskytovatel může na vyžádání 
příslušného vnitrostátního orgánů 
prokázat, že objektivní řízení provozu by 
bylo méně efektivní.
Při přijímání takových opatření by měli 
poskytovatelé elektronických komunikací 
informovat dotčené poskytovatele obsahu, 
aplikací a služeb.

Or. es

Pozměňovací návrh 257
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) V prostředí otevřeného internetu by 
poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost v rámci 
smluvních omezení datových objemů 
a rychlosti internetového připojení neměli 
blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani 
diskriminovat určitý obsah, aplikace či 
služby nebo určité kategorie obsahu, 
aplikací či služeb, s výjimkou omezeného 
počtu přiměřených opatření týkajících se 
řízení provozu. Taková opatření by měla 
být transparentní, přiměřená 
a nediskriminační. Přiměřené řízení 
provozu zahrnuje předcházení či bránění 

(47) V prostředí otevřeného internetu by 
poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost v rámci 
smluvních omezení datových objemů 
a rychlosti internetového připojení neměli 
blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani 
diskriminovat určitý obsah, aplikace či 
služby nebo určité kategorie obsahu, 
aplikací či služeb, s výjimkou omezeného 
počtu přiměřených opatření týkajících se 
řízení provozu. Taková opatření by měla 
být relevantní, transparentní, přiměřená 
a nediskriminační. Přiměřené řízení 
provozu zahrnuje předcházení či bránění 
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závažné trestné činnosti, včetně 
dobrovolných opatření poskytovatele s 
cílem zabránit přístupu k dětské 
pornografii a jejímu šíření. Minimalizace 
účinků přetížení sítě se považuje za 
přiměřenou za předpokladu, že k přetížení 
sítě dochází pouze dočasně nebo za 
výjimečných okolností.

závažné trestné činnosti a mělo by být v 
souladu s platnými právními předpisy 
včetně, mimo jiné, právních předpisů pro 
ochranu soukromí a údajů. Zachování 
integrity a bezpečnosti sítě a minimalizace 
účinků jejího přetížení prostřednictvím 
opatření na řízení provozu se považují za 
přiměřené za předpokladu, že k tomu 
dochází pouze dočasně nebo za 
výjimečných okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) V prostředí otevřeného internetu by 
poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost v rámci 
smluvních omezení datových objemů 
a rychlosti internetového připojení neměli 
blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani 
diskriminovat určitý obsah, aplikace či 
služby nebo určité kategorie obsahu, 
aplikací či služeb, s výjimkou omezeného 
počtu přiměřených opatření týkajících se 
řízení provozu. Taková opatření by měla 
být transparentní, přiměřená 
a nediskriminační. Přiměřené řízení 
provozu zahrnuje předcházení či bránění 
závažné trestné činnosti, včetně 
dobrovolných opatření poskytovatele s 
cílem zabránit přístupu k dětské 
pornografii a jejímu šíření. Minimalizace 
účinků přetížení sítě se považuje za 
přiměřenou za předpokladu, že k přetížení 
sítě dochází pouze dočasně nebo za 
výjimečných okolností.

(47) V prostředí otevřeného internetu by 
poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost v rámci 
smluvních omezení datových objemů 
a rychlosti internetového připojení neměli 
blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani 
diskriminovat určitý obsah, aplikace či 
služby nebo určité kategorie obsahu, 
aplikací či služeb, s výjimkou omezeného 
počtu přiměřených opatření týkajících se 
řízení provozu. Jakákoliv diskriminace 
související s cenou nebo diskriminační 
podmínky související s objemem dat a 
rychlostí, pokud jde o konkrétní obsah, 
aplikace či služby, by měly být zakázány. 
Přiměřená opatření na řízení provozu by 
měla být transparentní, přiměřená 
a nediskriminační. Přiměřené řízení 
provozu zahrnuje předcházení či bránění 
závažné trestné činnosti, včetně 
dobrovolných opatření poskytovatele s 
cílem zabránit přístupu k dětské 
pornografii a jejímu šíření. Minimalizace 
účinků přetížení sítě se považuje za 
přiměřenou za předpokladu, že k přetížení 
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sítě dochází pouze dočasně nebo za 
výjimečných okolností. V okamžiku, kdy 
poskytovatelé elektronických komunikací 
veřejnosti začnou uplatňovat taková 
opatření, musí uvědomit poskytovatele 
obsahu, aplikací či služeb.

Or. fr

Pozměňovací návrh 259
Sabine Verheyen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) V prostředí otevřeného internetu by 
poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost v rámci 
smluvních omezení datových objemů 
a rychlosti internetového připojení neměli 
blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani 
diskriminovat určitý obsah, aplikace či 
služby nebo určité kategorie obsahu, 
aplikací či služeb, s výjimkou omezeného 
počtu přiměřených opatření týkajících se 
řízení provozu. Taková opatření by měla 
být transparentní, přiměřená 
a nediskriminační. Přiměřené řízení 
provozu zahrnuje předcházení či bránění 
závažné trestné činnosti, včetně 
dobrovolných opatření poskytovatele s 
cílem zabránit přístupu k dětské 
pornografii a jejímu šíření. Minimalizace 
účinků přetížení sítě se považuje za 
přiměřenou za předpokladu, že k přetížení
sítě dochází pouze dočasně nebo za 
výjimečných okolností.

(47) V prostředí otevřeného internetu by 
poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost v rámci 
smluvních omezení datových objemů 
a rychlosti internetového připojení neměli 
blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani 
diskriminovat určitý obsah, aplikace či 
služby nebo určité kategorie obsahu, 
aplikací či služeb, s výjimkou omezeného 
počtu přiměřených opatření týkajících se 
řízení provozu. Taková opatření by měla 
být transparentní, přiměřená 
a nediskriminační. Přiměřené řízení 
provozu zahrnuje předcházení či bránění 
závažné trestné činnosti, včetně 
dobrovolných opatření poskytovatele s 
cílem zabránit přístupu k dětské 
pornografii a jejímu šíření. Minimalizace 
účinků přetížení sítě se považuje za 
přiměřenou v prokazatelných případech 
akutního přetížení sítě za předpokladu, že 
odpovídající typy provozu vykazují 
rovnocenné zacházení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 260
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) V prostředí otevřeného internetu by 
poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost v rámci 
smluvních omezení datových objemů 
a rychlosti internetového připojení neměli 
blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani 
diskriminovat určitý obsah, aplikace či 
služby nebo určité kategorie obsahu, 
aplikací či služeb, s výjimkou omezeného 
počtu přiměřených opatření týkajících se 
řízení provozu. Taková opatření by měla 
být transparentní, přiměřená 
a nediskriminační. Přiměřené řízení 
provozu zahrnuje předcházení či bránění 
závažné trestné činnosti, včetně 
dobrovolných opatření poskytovatele s 
cílem zabránit přístupu k dětské 
pornografii a jejímu šíření. Minimalizace 
účinků přetížení sítě se považuje za 
přiměřenou za předpokladu, že k přetížení 
sítě dochází pouze dočasně nebo za 
výjimečných okolností.

(47) V prostředí otevřeného internetu by 
poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost neměli blokovat, 
zpomalovat, znehodnocovat ani 
diskriminovat určitý obsah, aplikace či 
služby nebo určité kategorie obsahu, 
aplikací či služeb, s výjimkou omezeného 
počtu technicky přiměřených 
nekomerčních opatření týkajících se řízení 
provozu. Taková opatření by měla být 
transparentní, přiměřená a nediskriminační. 
Minimalizace účinků přetížení sítě se 
považuje za přiměřenou za předpokladu, že 
k přetížení sítě dochází pouze dočasně 
nebo za výjimečných okolností.

Or. en

Odůvodnění

Definice technických opatření by měla využívat pouze objektivní kritéria a vyhnout se všem 
subjektivním, jako jsou „dobrovolná opatření“ a „obchodní dohody poskytovatelů“.

Pozměňovací návrh 261
Françoise Castex

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) V prostředí otevřeného internetu by 
poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost v rámci 
smluvních omezení datových objemů 
a rychlosti internetového připojení neměli 
blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani 
diskriminovat určitý obsah, aplikace či 
služby nebo určité kategorie obsahu, 
aplikací či služeb, s výjimkou omezeného 
počtu přiměřených opatření týkajících se 
řízení provozu. Taková opatření by měla 
být transparentní, přiměřená 
a nediskriminační. Přiměřené řízení 
provozu zahrnuje předcházení či bránění 
závažné trestné činnosti, včetně 
dobrovolných opatření poskytovatele s 
cílem zabránit přístupu k dětské 
pornografii a jejímu šíření. Minimalizace 
účinků přetížení sítě se považuje za 
přiměřenou za předpokladu, že k přetížení 
sítě dochází pouze dočasně nebo za 
výjimečných okolností.

(47) V prostředí otevřeného internetu by 
poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost neměli blokovat, 
zpomalovat, znehodnocovat ani 
diskriminovat určitý obsah, aplikace či 
služby nebo určité kategorie obsahu, 
aplikací či služeb, s výjimkou omezeného 
počtu přiměřených opatření týkajících se 
řízení provozu. Taková opatření by měla 
být transparentní, přiměřená 
a nediskriminační. Přiměřené řízení 
provozu zahrnuje předcházení či bránění 
závažné trestné činnosti, včetně 
dobrovolných opatření poskytovatele s 
cílem zabránit přístupu k dětské 
pornografii a jejímu šíření. Minimalizace 
účinků přetížení sítě se považuje za 
přiměřenou za předpokladu, že k přetížení 
sítě dochází pouze dočasně nebo za 
výjimečných okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) V prostředí otevřeného internetu by 
poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost v rámci 
smluvních omezení datových objemů 
a rychlosti internetového připojení neměli 
blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani 
diskriminovat určitý obsah, aplikace či 
služby nebo určité kategorie obsahu, 
aplikací či služeb, s výjimkou omezeného 
počtu přiměřených opatření týkajících se 

(47) V prostředí otevřeného internetu by 
poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost neměli blokovat, 
zpomalovat, znehodnocovat ani 
diskriminovat určitý obsah, aplikace či 
služby nebo určité kategorie obsahu, 
aplikací či služeb, s výjimkou omezeného 
počtu jasně vymezených přiměřených 
opatření týkajících se řízení provozu. 
Taková opatření by měla být transparentní, 
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řízení provozu. Taková opatření by měla
být transparentní, přiměřená 
a nediskriminační. Přiměřené řízení 
provozu zahrnuje předcházení či bránění 
závažné trestné činnosti, včetně 
dobrovolných opatření poskytovatele s 
cílem zabránit přístupu k dětské 
pornografii a jejímu šíření. Minimalizace 
účinků přetížení sítě se považuje za 
přiměřenou za předpokladu, že k přetížení 
sítě dochází pouze dočasně nebo za 
výjimečných okolností.

přiměřená a nediskriminační. Přiměřené 
řízení provozu by mohlo zahrnovat 
dobrovolná opatření poskytovatele
podléhající soudnímu přezkumu s cílem 
zabránit přístupu k dětské pornografii a 
jejímu šíření. Minimalizace účinků 
přetížení sítě by se mohla považovat za 
přiměřenou za předpokladu, že k přetížení 
sítě dochází pouze dočasně nebo za 
výjimečných okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47a) Listina základních práv Evropské 
unie stanoví, že omezení práva na 
respektování soukromého života, práva na 
důvěrnost komunikace, práva na ochranu 
údajů a svobody přijímat a rozšiřovat 
informace musí být stanoveno zákonem a 
respektovat podstatu těchto práv a svobod. 
V souvislosti s opatřeními na řízení 
provozu Soudní dvůr Evropské unie ve 
věci C-70/10, SABAM v. Tiscali (Scarlet), 
s ohledem na všeobecné monitorování 
elektronických komunikací, uvádí, že 
uvalit na poskytovatele internetových 
služeb elektronických komunikací 
povinnost nediskriminačním způsobem 
monitorovat komunikace by představovalo 
nejen závažné porušení svobody 
poskytovatele řídit své vlastní podnikání, 
ale mohlo by to i porušit základní práva 
zákazníků daného poskytovatele. 
Jakýkoliv systém zahrnující všeobecné 
monitorování komunikací ze strany 
poskytovatelů elektronických komunikací 
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nebo služeb by tedy měl být konkrétně 
upraven právními předpisy Unie nebo 
vnitrostátními právními předpisy přijatými 
v souladu s právními předpisy Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47a) Tímto nařízením není dotčena 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/58/ES ze dne 12. července 2002 
o zpracování osobních údajů a ochraně 
soukromí v odvětví elektronických 
komunikací (směrnice o soukromí 
a elektronických komunikacích).

Or. de

Pozměňovací návrh 265
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Tarify odvozené od objemu dat by 
měly být považovány za slučitelné se 
zásadou otevřeného internetu, pokud dávají 
koncovým uživatelům možnost volby 
tarifu podle objemu dat, která běžně 
využívají, a na základě transparentních 
informací o podmínkách a důsledcích dané 
volby. Tyto tarify by zároveň měly 
poskytovatelům služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost umožnit, aby 
lépe přizpůsobili kapacitu své 

(48) Tarify odvozené od objemu dat by 
měly být považovány za slučitelné se 
zásadou otevřeného internetu, pokud dávají 
koncovým uživatelům možnost volby 
tarifu podle objemu dat, která běžně 
využívají, a na základě transparentních 
informací o podmínkách a důsledcích dané 
volby. Tyto tarify by zároveň měly 
poskytovatelům služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost umožnit, aby 
lépe přizpůsobili kapacitu své 
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sítě předpokládaným objemům dat.
Zásadní je, aby koncoví uživatelé před tím, 
než dají souhlas s jakýmkoli objemem dat 
nebo omezením rychlosti a příslušným 
tarifem, byli plně informováni o tom, že 
mohou svou spotřebu nepřetržitě sledovat 
a v případě potřeby si snadno sjednat 
navýšení dostupných datových objemů.

sítě předpokládaným objemům dat. 
Poskytovatelé elektronických komunikací 
mohou za účelem přizpůsobení své 
nabídky s cílem naplnit poptávku 
koncových uživatelů po určitém obsahu, 
službách či aplikacích, činit takové 
nabídky, kdy se přenos údajů pro daný 
obsah, službu nebo aplikace neodečítá 
z objemu dat přidělených uživateli. 
Zásadní je, aby koncoví uživatelé před tím, 
než dají souhlas s jakýmkoli objemem dat 
nebo omezením rychlosti a příslušným 
tarifem, byli plně informováni o tom, že 
mohou svou spotřebu nepřetržitě sledovat 
a v případě potřeby si snadno sjednat 
navýšení dostupných datových objemů.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Tarify odvozené od objemu dat by 
měly být považovány za slučitelné se 
zásadou otevřeného internetu, pokud dávají 
koncovým uživatelům možnost volby 
tarifu podle objemu dat, která běžně 
využívají, a na základě transparentních 
informací o podmínkách a důsledcích dané 
volby. Tyto tarify by zároveň měly 
poskytovatelům služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost umožnit, aby 
lépe přizpůsobili kapacitu své 
sítě předpokládaným objemům dat. 
Zásadní je, aby koncoví uživatelé před tím, 
než dají souhlas s jakýmkoli objemem dat 
nebo omezením rychlosti a příslušným 
tarifem, byli plně informováni o tom, že 
mohou svou spotřebu nepřetržitě sledovat 
a v případě potřeby si snadno sjednat 
navýšení dostupných datových objemů.

(48) Tarify odvozené od objemu dat by 
měly být považovány za slučitelné se 
zásadou otevřeného internetu, pokud dávají 
koncovým uživatelům možnost volby 
tarifu podle objemu dat, která běžně 
využívají, a na základě jasných, 
transparentních a explicitních informací 
o podmínkách a důsledcích dané volby. 
Tyto tarify by zároveň měly 
poskytovatelům služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost umožnit, aby 
lépe přizpůsobili kapacitu své 
sítě předpokládaným objemům dat. 
Zásadní je, aby koncoví uživatelé před tím, 
než dají souhlas s jakýmkoli objemem dat 
nebo omezením rychlosti a příslušným 
tarifem, byli plně informováni o tom, že 
mohou svou spotřebu nepřetržitě sledovat 
a v případě potřeby si snadno sjednat 
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navýšení dostupných datových objemů.

Or. es

Pozměňovací návrh 267
Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Existuje rovněž poptávka koncových 
uživatelů po službách a aplikacích, u 
nichž by poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost či poskytovatelé 
obsahu, aplikací nebo služeb nabízeli 
zvýšenou zaručenou kvalitu služby. 
Těmito službami může být mimo jiné 
vysílání přes internetový protokol (IPTV), 
videokonference a některé zdravotnické 
aplikace. Koncoví uživatelé by proto měli 
mít i možnost uzavírat smlouvy 
o poskytování specializovaných služeb 
s vyšší kvalitou služeb buď s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost, nebo s poskytovateli obsahu, 
aplikací nebo služeb.

(49) Služby a aplikace poskytované se 
zvýšenou zaručenou kvalitou služby 
mohou nabízet poskytovatelé 
elektronických komunikací pro veřejnost či 
poskytovatelé obsahu, aplikací nebo 
služeb. Koncoví uživatelé by proto měli 
mít i možnost uzavírat smlouvy 
o poskytování těchto specializovaných 
služeb s vyšší kvalitou služeb buď s 
poskytovateli služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost, nebo s 
poskytovateli obsahu, aplikací nebo služeb. 
Při uzavření smlouvy s poskytovatelem 
přístupu k internetu by měl poskytovatel 
zajistit, že služby s vyšší kvalitou nezhorší 
obecnou kvalitu přístupu k internetu. 
Využívání specializovaných služeb 
koncovými uživateli a poskytovateli 
aplikací a komerčních služeb by tedy mělo 
mít dobrovolný a nediskriminační základ.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na závěr sdružení BEREC, že tam, kde je to možné, měli by mít kontrolu uživatelé, 
je důležité, aby nařízení vyjasnilo, že koncoví uživatelé a poskytovatelé aplikací a komerčních 
služeb se nebudou potýkat s takovými neoptimálními podmínkami a kvalitou přístupu k 
internetu, že by je to donutilo uzavřít smlouvu o poskytování specializovaných služeb. 
Využívání specializovaných služeb by tedy mělo být zcela dobrovolné.
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Pozměňovací návrh 268
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Existuje rovněž poptávka koncových 
uživatelů po službách a aplikacích, u nichž 
by poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost či poskytovatelé 
obsahu, aplikací nebo služeb nabízeli 
zvýšenou zaručenou kvalitu služby. Těmito 
službami může být mimo jiné vysílání přes 
internetový protokol (IPTV), 
videokonference a některé zdravotnické 
aplikace. Koncoví uživatelé by proto měli 
mít i možnost uzavírat smlouvy 
o poskytování specializovaných služeb 
s vyšší kvalitou služeb buď s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost, nebo s poskytovateli obsahu, 
aplikací nebo služeb.

(49) Existuje rovněž poptávka koncových 
uživatelů po službách a aplikacích, u nichž 
by poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost či poskytovatelé 
obsahu, aplikací nebo služeb nabízeli 
zvýšenou zaručenou kvalitu služby. Těmito 
službami může být mimo jiné vysílání přes 
internetový protokol (IPTV), 
videokonference a některé zdravotnické 
aplikace. Koncoví uživatelé by proto měli 
mít i možnost uzavírat smlouvy 
o poskytování specializovaných služeb 
s vyšší kvalitou služeb buď s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost, nebo s poskytovateli obsahu, 
aplikací nebo služeb. Poskytování 
takových specializovaných služeb 
nenarušuje obecnou kvalitu služeb 
přístupu k internetu. Opatření na řízení 
provozu by se navíc neměla uplatňovat 
takovým způsobem, aby diskriminovala 
specializované služby, které konkurují 
službám nabízeným poskytovatelem 
přístupu k internetu přímo nebo 
v partnerství s jinými subjekty, není-li to 
objektivně odůvodněné.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Existuje rovněž poptávka koncových 
uživatelů po službách a aplikacích, u nichž 
by poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost či poskytovatelé
obsahu, aplikací nebo služeb nabízeli 
zvýšenou zaručenou kvalitu služby. 
Těmito službami může být mimo jiné 
vysílání přes internetový protokol (IPTV), 
videokonference a některé zdravotnické 
aplikace. Koncoví uživatelé by proto měli 
mít i možnost uzavírat smlouvy 
o poskytování specializovaných služeb 
s vyšší kvalitou služeb buď s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost, nebo s poskytovateli obsahu, 
aplikací nebo služeb.

(49) Existuje rovněž poptávka koncových 
uživatelů po službách a aplikacích, které 
vyžadují optimalizace, aby se zajistily 
odpovídající vlastnosti služby poskytované 
poskytovateli elektronických komunikací 
pro veřejnost či poskytovateli obsahu, 
aplikací nebo služeb. Těmito službami 
může být mimo jiné vysílání přes 
internetový protokol (IPTV), 
videokonference a některé zdravotnické 
aplikace. Koncoví uživatelé by proto měli 
mít i možnost uzavírat smlouvy 
o poskytování specializovaných služeb 
s optimalizovanou kvalitou služeb buď s 
poskytovateli služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost, nebo s 
poskytovateli obsahu, aplikací nebo služeb. 
Při uzavření takových smluv spolu se 
službami přístupu k internetu by měli 
příslušní poskytovatelé zajistit, že služby s 
optimalizovanou kvalitou nezhorší 
obecnou kvalitu přístupu k internetu.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Existuje rovněž poptávka koncových 
uživatelů po službách a aplikacích, u nichž 
by poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost či poskytovatelé 
obsahu, aplikací nebo služeb nabízeli 
zvýšenou zaručenou kvalitu služby. Těmito 
službami může být mimo jiné vysílání přes 
internetový protokol (IPTV), 
videokonference a některé zdravotnické 
aplikace. Koncoví uživatelé by proto měli 

(49) Existuje rovněž poptávka koncových 
uživatelů po službách a aplikacích, u nichž 
by poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost či poskytovatelé 
obsahu, aplikací nebo služeb nabízeli 
zvýšenou zaručenou kvalitu služby. Těmito 
službami může být mimo jiné vysílání přes 
internetový protokol (IPTV), 
videokonference a některé zdravotnické 
aplikace. Koncoví uživatelé by proto měli 
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mít i možnost uzavírat smlouvy 
o poskytování specializovaných služeb 
s vyšší kvalitou služeb buď s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost, nebo s poskytovateli obsahu, 
aplikací nebo služeb.

mít i možnost uzavírat smlouvy 
o poskytování specializovaných služeb 
s vyšší kvalitou služeb buď s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost, nebo s poskytovateli obsahu, 
aplikací nebo služeb. Využívání obsahu, 
aplikací a služeb komerčních nabídek na 
specializované služby by tedy mělo mít 
dobrovolný a nediskriminační základ.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Ivo Belet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Existuje rovněž poptávka koncových 
uživatelů po službách a aplikacích, u nichž 
by poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost či poskytovatelé 
obsahu, aplikací nebo služeb nabízeli 
zvýšenou zaručenou kvalitu služby. Těmito 
službami může být mimo jiné vysílání přes 
internetový protokol (IPTV), 
videokonference a některé zdravotnické 
aplikace. Koncoví uživatelé by proto měli 
mít i možnost uzavírat smlouvy 
o poskytování specializovaných služeb 
s vyšší kvalitou služeb buď s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost, nebo s poskytovateli obsahu, 
aplikací nebo služeb.

(49) Existuje rovněž poptávka koncových 
uživatelů po službách a aplikacích, u nichž 
by poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost či poskytovatelé 
obsahu, aplikací nebo služeb nabízeli 
zvýšenou zaručenou kvalitu služby. Těmito 
službami může být mimo jiné vysílání přes 
internetový protokol (IPTV), 
videokonference a některé zdravotnické 
aplikace. Koncoví uživatelé by proto měli 
mít i možnost uzavírat smlouvy 
o poskytování specializovaných služeb 
s vyšší kvalitou služeb buď s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost, nebo s poskytovateli obsahu, 
aplikací nebo služeb. Tyto specializované 
služby by však měly zůstat výjimkou a 
neměly by být nabízeny nebo běžně 
používány jako náhrada za službu 
připojení k internetu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 272
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Existuje rovněž poptávka koncových 
uživatelů po službách a aplikacích, u nichž 
by poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost či poskytovatelé 
obsahu, aplikací nebo služeb nabízeli 
zvýšenou zaručenou kvalitu služby. Těmito 
službami může být mimo jiné vysílání přes 
internetový protokol (IPTV), 
videokonference a některé zdravotnické 
aplikace. Koncoví uživatelé by proto měli 
mít i možnost uzavírat smlouvy 
o poskytování specializovaných služeb 
s vyšší kvalitou služeb buď s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost, nebo s poskytovateli obsahu, 
aplikací nebo služeb.

(49) Existuje rovněž poptávka koncových 
uživatelů po službách a aplikacích, u nichž 
by poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost či poskytovatelé 
obsahu, aplikací nebo služeb nabízeli
zvýšenou zaručenou kvalitu služby. Těmito 
službami může být mimo jiné vysílání přes 
internetový protokol (IPTV), 
videokonference a některé zdravotnické 
aplikace. Koncoví uživatelé by proto měli 
mít i možnost uzavírat smlouvy 
o poskytování specializovaných služeb 
s vyšší kvalitou služeb buď s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost, nebo s poskytovateli obsahu, 
aplikací nebo služeb. Je třeba zajistit, aby 
takové smlouvy nezhoršily obecnou 
kvalitu přístupu k internetu a nevedly 
k dvourychlostnímu internetu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Existuje rovněž poptávka koncových 
uživatelů po službách a aplikacích, u nichž 
by poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost či poskytovatelé 
obsahu, aplikací nebo služeb nabízeli 
zvýšenou zaručenou kvalitu služby. Těmito 
službami může být mimo jiné vysílání přes 
internetový protokol (IPTV), 

(49) Existuje rovněž poptávka koncových 
uživatelů po službách a aplikacích, u nichž 
by poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost nabízeli 
zvýšenou zaručenou kvalitu služby. Těmito 
službami může být mimo jiné vysílání přes 
internetový protokol (IPTV), 
videokonference a některé zdravotnické 
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videokonference a některé zdravotnické 
aplikace. Koncoví uživatelé by proto měli 
mít i možnost uzavírat smlouvy 
o poskytování specializovaných služeb 
s vyšší kvalitou služeb buď s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost, nebo s poskytovateli obsahu, 
aplikací nebo služeb.

aplikace. Koncoví uživatelé by proto měli 
mít i možnost uzavírat smlouvy 
o poskytování specializovaných služeb 
s vyšší kvalitou služeb s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Kromě toho existuje poptávka 
na straně poskytovatelů obsahu, aplikací 
a služeb po poskytování přenosových 
služeb s flexibilními parametry kvality, 
včetně nižších stupňů priority u provozu, 
u kterého není důležité časové hledisko. 
To, aby poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb měli možnost tyto flexibilní
úrovně kvality služeb s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost vyjednat, je nezbytné pro 
poskytování specializovaných služeb 
a očekává se, že bude hrát důležitou úlohu 
při rozvoji nových služeb, jako je 
komunikace mezi zařízeními (M2M). Tato 
ujednání by zároveň měla poskytovatelům 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost umožnit, aby zajistili vyváženější 
provoz a vyhnuli se přetížení sítě. 
Poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 
a poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost by tedy měli mít 
možnost uzavírat smlouvy o poskytování 
specializovaných služeb určité úrovně 
kvality za předpokladu, že tyto smlouvy 
podstatně neovlivní všeobecnou kvalitu 
služeb přístupu k internetu.

(50) Kromě toho existuje poptávka 
na straně poskytovatelů obsahu, aplikací 
a služeb po poskytování přenosových 
služeb s parametry kvality. Pro 
poskytování specializovaných služeb 
v uzavřených sítích je nezbytné, aby 
poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 
měli možnost tyto zvláštní úrovně kvality 
služeb s poskytovateli veřejných služeb 
elektronických komunikací pro určitou 
omezenou skupinu uživatelů vyjednat.
Očekává se, že tato skutečnost bude hrát 
důležitou úlohu při rozvoji nových služeb, 
jako je komunikace mezi zařízeními 
(M2M). Specializované služby nesmí 
narušit kvalitu služeb přístupu k 
otevřenému internetu ani být nabízeny a 
používány jako náhrada za internet. Jsou 
přípustné, pouze pokud vznikne 
prokazatelná technická a specifická 
potřeba, nad rámec vlastního 
ekonomického zájmu, a jsou prostředkem 
pro poskytování kritických aplikací nebo 
aplikací s určitou úrovní kvality v reálném 
čase. Jestliže provozovatelé přístupové sítě 
nabízejí nebo uvádějí na trh 
specializované služby, jsou povinni 
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zároveň nabízet otevřenou službu přístupu 
k internetu ve smyslu 45. bodu 
odůvodnění. Na všechny služby 
otevřeného internetu se vztahuje zásada 
maximálního úsilí.

Or. de

Pozměňovací návrh 275
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Kromě toho existuje poptávka 
na straně poskytovatelů obsahu, aplikací 
a služeb po poskytování přenosových 
služeb s flexibilními parametry kvality, 
včetně nižších stupňů priority u provozu, u 
kterého není důležité časové hledisko. To, 
aby poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb měli možnost tyto flexibilní 
úrovně kvality služeb s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost vyjednat, je nezbytné pro 
poskytování specializovaných služeb 
a očekává se, že bude hrát důležitou úlohu 
při rozvoji nových služeb, jako je 
komunikace mezi zařízeními (M2M). Tato 
ujednání by zároveň měla poskytovatelům 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost umožnit, aby zajistili vyváženější 
provoz a vyhnuli se přetížení sítě. 
Poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 
a poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost by tedy měli mít 
možnost uzavírat smlouvy o poskytování 
specializovaných služeb určité úrovně 
kvality za předpokladu, že tyto smlouvy 
podstatně neovlivní všeobecnou kvalitu 
služeb přístupu k internetu.

(50) Kromě toho existuje poptávka 
na straně poskytovatelů obsahu, aplikací 
a služeb po poskytování přenosových 
služeb s flexibilními parametry kvality, 
včetně nižších stupňů priority u provozu, u 
kterého není důležité časové hledisko. To, 
aby poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb měli možnost tyto flexibilní 
úrovně kvality služeb s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost vyjednat, by mohlo podpořit 
rozvoj nových služeb, jako je komunikace 
mezi zařízeními (M2M). Tato ujednání by 
zároveň měla poskytovatelům služeb 
elektronických komunikací pro veřejnost 
umožnit, aby zajistili vyváženější provoz a 
vyhnuli se přetížení sítě. Poskytovatelé
obsahu, aplikací a služeb a poskytovatelé 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost by tedy měli mít možnost 
uzavírat smlouvy o poskytování 
specializovaných služeb určité úrovně 
kvality za předpokladu, že tyto stanovené 
úrovně kvality jsou technicky nezbytné 
pro funkčnost služby a že tyto smlouvy 
neovlivní kvalitu služeb přístupu 
k internetu, v souladu se zásadou 
neutrality sítě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 276
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Kromě toho existuje poptávka 
na straně poskytovatelů obsahu, aplikací 
a služeb po poskytování přenosových 
služeb s flexibilními parametry kvality, 
včetně nižších stupňů priority u provozu, u 
kterého není důležité časové hledisko. To, 
aby poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb měli možnost tyto flexibilní 
úrovně kvality služeb s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost vyjednat, je nezbytné pro 
poskytování specializovaných služeb 
a očekává se, že bude hrát důležitou úlohu 
při rozvoji nových služeb, jako je 
komunikace mezi zařízeními (M2M). Tato 
ujednání by zároveň měla poskytovatelům 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost umožnit, aby zajistili vyváženější 
provoz a vyhnuli se přetížení sítě. 
Poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 
a poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost by tedy měli mít 
možnost uzavírat smlouvy o poskytování 
specializovaných služeb určité úrovně 
kvality za předpokladu, že tyto smlouvy 
podstatně neovlivní všeobecnou kvalitu 
služeb přístupu k internetu.

(50) Kromě toho existuje poptávka 
na straně poskytovatelů obsahu, aplikací 
a služeb po poskytování přenosových 
služeb s flexibilními parametry kvality, 
včetně nižších stupňů priority u provozu, u 
kterého není důležité časové hledisko. To, 
aby poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb měli možnost tyto flexibilní 
úrovně kvality služeb s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost vyjednat, je nezbytné pro 
poskytování specializovaných služeb 
a očekává se, že bude hrát důležitou úlohu 
při rozvoji nových služeb, jako je 
komunikace mezi zařízeními (M2M). Tato 
ujednání by zároveň měla poskytovatelům 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost umožnit, aby zajistili vyváženější 
provoz a vyhnuli se přetížení sítě. 
Poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 
a poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost by tedy měli mít 
možnost uzavírat smlouvy o poskytování 
specializovaných služeb určité úrovně 
kvality za předpokladu, že tyto smlouvy 
podstatně neovlivní všeobecnou kvalitu 
služeb přístupu k internetu. V tomto ohledu 
dynamické přidělování kapacity nevyužité 
pro specializované služby v době, kdy jsou 
vypnuté, službám přístupu na internet 
přispívá k jeho celkové kvalitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Françoise Castex
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Kromě toho existuje poptávka 
na straně poskytovatelů obsahu, aplikací 
a služeb po poskytování přenosových 
služeb s flexibilními parametry kvality, 
včetně nižších stupňů priority u provozu, u 
kterého není důležité časové hledisko. To, 
aby poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb měli možnost tyto flexibilní 
úrovně kvality služeb s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost vyjednat, je nezbytné pro 
poskytování specializovaných služeb 
a očekává se, že bude hrát důležitou úlohu 
při rozvoji nových služeb, jako je 
komunikace mezi zařízeními (M2M). Tato 
ujednání by zároveň měla poskytovatelům 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost umožnit, aby zajistili vyváženější 
provoz a vyhnuli se přetížení sítě. 
Poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 
a poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost by tedy měli mít 
možnost uzavírat smlouvy o poskytování 
specializovaných služeb určité úrovně 
kvality za předpokladu, že tyto smlouvy 
podstatně neovlivní všeobecnou kvalitu 
služeb přístupu k internetu.

(50) Kromě toho existuje poptávka 
na straně poskytovatelů obsahu, aplikací 
a služeb po poskytování přenosových 
služeb s flexibilními parametry kvality, 
včetně nižších stupňů priority u provozu, u 
kterého není důležité časové hledisko. To, 
aby poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb měli možnost tyto flexibilní 
úrovně kvality služeb s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost vyjednat, by mohlo pomoci
poskytování specializovaných služeb 
a očekává se, že bude hrát důležitou úlohu 
při rozvoji nových služeb, jako je 
komunikace mezi zařízeními (M2M). Tato 
ujednání by zároveň měla poskytovatelům 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost umožnit, aby zajistili vyváženější 
provoz a vyhnuli se přetížení sítě. 
Poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 
a poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost by tedy měli mít 
možnost uzavírat smlouvy o poskytování 
specializovaných služeb určité úrovně 
kvality za předpokladu, že tyto kvalitativní 
vlastnosti jsou technicky nezbytné pro 
fungování služby a smlouvy neovlivní 
kvalitu služeb přístupu k internetu.

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Kromě toho existuje poptávka (50) Kromě toho existuje poptávka 
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na straně poskytovatelů obsahu, aplikací 
a služeb po poskytování přenosových 
služeb s flexibilními parametry kvality, 
včetně nižších stupňů priority u provozu, u 
kterého není důležité časové hledisko. To, 
aby poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb měli možnost tyto flexibilní 
úrovně kvality služeb s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost vyjednat, je nezbytné pro 
poskytování specializovaných služeb 
a očekává se, že bude hrát důležitou úlohu 
při rozvoji nových služeb, jako je 
komunikace mezi zařízeními (M2M). Tato 
ujednání by zároveň měla poskytovatelům 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost umožnit, aby zajistili vyváženější 
provoz a vyhnuli se přetížení sítě. 
Poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 
a poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost by tedy měli mít 
možnost uzavírat smlouvy o poskytování 
specializovaných služeb určité úrovně 
kvality za předpokladu, že tyto smlouvy 
podstatně neovlivní všeobecnou kvalitu 
služeb přístupu k internetu.

na straně poskytovatelů obsahu, aplikací 
a služeb po poskytování přenosových 
služeb s flexibilními parametry kvality, 
včetně nižších stupňů priority u provozu, u 
kterého není důležité časové hledisko. To, 
aby poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb měli možnost tyto flexibilní 
úrovně kvality služeb s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost vyjednat, by se mohlo využít pro
poskytování specializovaných služeb 
a očekává se, že bude hrát důležitou úlohu 
při rozvoji nových služeb, jako je 
komunikace mezi zařízeními (M2M). Tato 
ujednání by zároveň měla poskytovatelům 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost umožnit, aby zajistili vyváženější 
provoz a vyhnuli se přetížení sítě. 
Poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 
a poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost by tedy měli mít 
možnost uzavírat smlouvy o poskytování 
specializovaných služeb určité úrovně 
kvality za předpokladu, že tyto kvalitativní 
vlastnosti jsou technicky nezbytné pro 
fungování služby a smlouvy neovlivní 
kvalitu služeb přístupu k internetu.

Or. en

Odůvodnění

Specializovaná služba nesmí být považována za svévolný způsob poskytovatelů internetových 
služeb a služeb přístupu k internetu, jak mezi sebou uzavírat zcela libovolně obchodní dohody 
a tím obcházet ustanovení o otevřeném internetu, a porušovat tak svobodu komunikace a 
hospodářskou soutěž a inovace v digitální ekonomice. Z tohoto důvodu se povinně upřesňuje, 
že specializované služby se oddělují od služeb přístupu k internetu a že nebudou existující 
služby již dostupné na internetu duplikovat.

Pozměňovací návrh 279
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Kromě toho existuje poptávka 
na straně poskytovatelů obsahu, aplikací 
a služeb po poskytování přenosových 
služeb s flexibilními parametry kvality, 
včetně nižších stupňů priority u provozu, u 
kterého není důležité časové hledisko. To, 
aby poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb měli možnost tyto flexibilní 
úrovně kvality služeb s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost vyjednat, je nezbytné pro 
poskytování specializovaných služeb 
a očekává se, že bude hrát důležitou úlohu 
při rozvoji nových služeb, jako je 
komunikace mezi zařízeními (M2M). Tato 
ujednání by zároveň měla poskytovatelům 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost umožnit, aby zajistili vyváženější 
provoz a vyhnuli se přetížení sítě. 
Poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 
a poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost by tedy měli mít 
možnost uzavírat smlouvy o poskytování 
specializovaných služeb určité úrovně 
kvality za předpokladu, že tyto smlouvy 
podstatně neovlivní všeobecnou kvalitu 
služeb přístupu k internetu.

(50) Kromě toho existuje poptávka 
na straně poskytovatelů obsahu, aplikací 
a služeb po poskytování přenosových 
služeb s flexibilními parametry kvality, 
včetně nižších stupňů priority u provozu, u 
kterého není důležité časové hledisko. To, 
aby poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb měli možnost tyto flexibilní 
úrovně kvality služeb s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost vyjednat, otevírá prostor pro 
poskytování specializovaných služeb 
a očekává se, že bude hrát důležitou úlohu 
při rozvoji nových služeb, jako je 
komunikace mezi zařízeními (M2M). Tato 
ujednání by zároveň měla poskytovatelům 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost umožnit, aby zajistili vyváženější 
provoz a vyhnuli se přetížení sítě. 
Poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 
a poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost by tedy měli mít 
možnost uzavírat smlouvy o poskytování 
specializovaných služeb určité úrovně 
kvality za předpokladu, že tyto smlouvy 
neovlivní kvalitu služeb přístupu 
k internetu.

Or. es

Pozměňovací návrh 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Kromě toho existuje poptávka 
na straně poskytovatelů obsahu, aplikací 
a služeb po poskytování přenosových 
služeb s flexibilními parametry kvality, 
včetně nižších stupňů priority u provozu, u 

(50) Kromě toho existuje poptávka 
na straně poskytovatelů obsahu, aplikací 
a služeb po poskytování přenosových 
služeb s flexibilními parametry kvality, 
včetně nižších stupňů priority u provozu, u 
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kterého není důležité časové hledisko. To, 
aby poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb měli možnost tyto flexibilní 
úrovně kvality služeb s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost vyjednat, je nezbytné pro 
poskytování specializovaných služeb 
a očekává se, že bude hrát důležitou úlohu 
při rozvoji nových služeb, jako je 
komunikace mezi zařízeními (M2M). Tato 
ujednání by zároveň měla poskytovatelům
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost umožnit, aby zajistili vyváženější 
provoz a vyhnuli se přetížení sítě. 
Poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 
a poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost by tedy měli mít 
možnost uzavírat smlouvy o poskytování 
specializovaných služeb určité úrovně 
kvality za předpokladu, že tyto smlouvy 
podstatně neovlivní všeobecnou kvalitu 
služeb přístupu k internetu.

kterého není důležité časové hledisko. To, 
aby poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb měli možnost tyto flexibilní 
úrovně kvality služeb s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost vyjednat, je nezbytné pro 
poskytování specializovaných služeb 
a očekává se, že bude hrát důležitou úlohu 
při rozvoji nových služeb, jako je 
komunikace mezi zařízeními (M2M). Tato 
ujednání by zároveň měla poskytovatelům 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost umožnit, aby zajistili vyváženější 
provoz a vyhnuli se přetížení sítě. 
Poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 
a poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost by tedy měli mít 
možnost uzavírat smlouvy o poskytování 
specializovaných služeb určité úrovně 
kvality za předpokladu, že tyto smlouvy 
neovlivní kvalitu služeb přístupu 
k internetu.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Kromě toho existuje poptávka 
na straně poskytovatelů obsahu, aplikací 
a služeb po poskytování přenosových 
služeb s flexibilními parametry kvality, 
včetně nižších stupňů priority u provozu, u 
kterého není důležité časové hledisko. To, 
aby poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb měli možnost tyto flexibilní 
úrovně kvality služeb s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost vyjednat, je nezbytné pro 
poskytování specializovaných služeb 
a očekává se, že bude hrát důležitou úlohu 

(50) Kromě toho existuje poptávka 
na straně poskytovatelů obsahu, aplikací 
a služeb po poskytování přenosových 
služeb s flexibilními parametry kvality, 
včetně nižších stupňů priority u provozu, u 
kterého není důležité časové hledisko. To, 
aby poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb měli možnost tyto flexibilní
úrovně kvality služeb s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost vyjednat, může být nezbytné pro 
poskytování specializovaných služeb 
a očekává se, že bude hrát důležitou úlohu 
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při rozvoji nových služeb, jako je 
komunikace mezi zařízeními (M2M). Tato 
ujednání by zároveň měla poskytovatelům 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost umožnit, aby zajistili vyváženější 
provoz a vyhnuli se přetížení sítě. 
Poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 
a poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost by tedy měli mít 
možnost uzavírat smlouvy o poskytování 
specializovaných služeb určité úrovně 
kvality za předpokladu, že tyto smlouvy 
podstatně neovlivní všeobecnou kvalitu 
služeb přístupu k internetu.

při rozvoji nových služeb, jako je 
komunikace mezi zařízeními (M2M). Tato 
ujednání by zároveň měla poskytovatelům 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost umožnit, aby zajistili vyváženější 
provoz a vyhnuli se přetížení sítě. 
Poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 
a poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost by tedy měli mít 
možnost uzavírat smlouvy o poskytování 
specializovaných služeb určité úrovně 
kvality za předpokladu, že tyto smlouvy 
podstatně neovlivní všeobecnou kvalitu 
služeb přístupu k internetu.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Vnitrostátní regulační orgány hrají 
zásadní roli při zajišťování, aby koncoví 
uživatelé byli skutečně schopni této 
svobody přístupu k otevřenému internetu 
využívat. Za tímto účelem by vnitrostátní 
regulační orgány měly mít povinnost 
dohledu a povinnost podávat odpovídající 
zprávy, jakož i zajišťovat dodržování práva 
ze strany poskytovatelů služeb 
elektronických komunikací pro veřejnost 
a dostupnost nediskriminační služby 
přístupu k internetu vysoké kvality, která 
není narušena specializovanými službami. 
Vnitrostátní regulační orgány by ve svém 
posouzení případného obecného narušení 
služeb přístupu k internetu měly zohlednit 
zejména parametry kvality, jako je např. 
načasování a parametry spolehlivosti 
(latenci, nestabilitu a ztrátovost paketů), 
úrovně a účinky přetížení sítě, aktuální 
rychlost ve srovnání s inzerovanou 

(51) Vnitrostátní regulační orgány hrají 
zásadní roli při zajišťování, aby koncoví 
uživatelé byli skutečně schopni této 
svobody přístupu k otevřenému internetu 
využívat. Za tímto účelem by vnitrostátní 
regulační orgány měly mít povinnost 
dohledu a povinnost podávat odpovídající 
zprávy, jakož i zajišťovat dodržování práva 
ze strany poskytovatelů služeb 
elektronických komunikací pro veřejnost 
a dostupnost nediskriminační služby 
přístupu k internetu vysoké kvality, která 
není narušena specializovanými službami. 
Vnitrostátní regulační orgány by měly 
stanovit jasné a srozumitelné mechanismy 
oznamování a nápravy pro koncové 
uživatele, kteří byli vystaveni diskriminaci, 
omezení nebo interferenci, pokud jde o 
on-line obsah, služby nebo aplikace.
Vnitrostátní regulační orgány by ve svém 
posouzení případného obecného narušení 
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rychlostí, výkon služeb přístupu k internetu 
ve srovnání se specializovanými službami 
a kvalitu, jakou vnímají koncoví uživatelé. 
V případě, že je nutné zabránit obecnému 
narušení/zhoršování kvality služeb přístupu 
k internetu, měly by být vnitrostátní 
regulační orgány oprávněny vyžadovat od 
všech, případně od jednotlivých 
poskytovatelů služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost určitou 
minimální úroveň kvality služeb.

služeb přístupu k internetu měly zohlednit 
zejména parametry kvality, jako je např. 
načasování a parametry spolehlivosti 
(latenci, nestabilitu a ztrátovost paketů), 
úrovně a účinky přetížení sítě, aktuální 
rychlost ve srovnání s inzerovanou 
rychlostí, výkon služeb přístupu k internetu 
ve srovnání se specializovanými službami 
a kvalitu, jakou vnímají koncoví uživatelé. 
V případě, že je nutné zabránit obecnému 
narušení/zhoršování kvality služeb přístupu 
k internetu, měly by být vnitrostátní 
regulační orgány oprávněny vyžadovat od 
všech, případně od jednotlivých 
poskytovatelů služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost určitou 
minimální úroveň kvality služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Giles Chichester

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Vnitrostátní regulační orgány hrají 
zásadní roli při zajišťování, aby koncoví 
uživatelé byli skutečně schopni této 
svobody přístupu k otevřenému internetu 
využívat. Za tímto účelem by vnitrostátní 
regulační orgány měly mít povinnost 
dohledu a povinnost podávat odpovídající 
zprávy, jakož i zajišťovat dodržování práva 
ze strany poskytovatelů služeb 
elektronických komunikací pro veřejnost 
a dostupnost nediskriminační služby 
přístupu k internetu vysoké kvality, která 
není narušena specializovanými službami. 
Vnitrostátní regulační orgány by ve svém 
posouzení případného obecného narušení 
služeb přístupu k internetu měly zohlednit 
zejména parametry kvality, jako je např. 
načasování a parametry spolehlivosti 

(51) Vnitrostátní regulační orgány hrají 
zásadní roli při zajišťování, aby koncoví 
uživatelé byli skutečně schopni této 
svobody přístupu k otevřenému internetu 
využívat. Za tímto účelem by vnitrostátní 
regulační orgány měly mít povinnost 
dohledu a povinnost podávat odpovídající 
zprávy, jakož i zajišťovat dodržování práva 
ze strany poskytovatelů služeb 
elektronických komunikací pro veřejnost 
a dostupnost nediskriminační služby 
přístupu k internetu vysoké kvality. 
Vnitrostátní regulační orgány by ve svém 
posouzení případného obecného narušení 
služeb přístupu k internetu měly zohlednit 
zejména parametry kvality, jako je např. 
načasování a parametry spolehlivosti 
(latenci, nestabilitu a ztrátovost paketů), 
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(latenci, nestabilitu a ztrátovost paketů), 
úrovně a účinky přetížení sítě, aktuální 
rychlost ve srovnání s inzerovanou 
rychlostí, výkon služeb přístupu k internetu 
ve srovnání se specializovanými službami 
a kvalitu, jakou vnímají koncoví uživatelé. 
V případě, že je nutné zabránit obecnému 
narušení/zhoršování kvality služeb přístupu 
k internetu, měly by být vnitrostátní 
regulační orgány oprávněny vyžadovat od 
všech, případně od jednotlivých 
poskytovatelů služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost určitou 
minimální úroveň kvality služeb.

úrovně a účinky přetížení sítě, aktuální 
rychlost ve srovnání s inzerovanou 
rychlostí, výkon služeb přístupu k internetu 
ve srovnání se službami s vyšší kvalitou a 
kvalitu, jakou vnímají koncoví uživatelé. V 
případě, že je nutné zabránit obecnému 
narušení/zhoršování kvality služeb přístupu 
k internetu nebo zachovat schopnost 
koncových uživatelů přistupovat k obsahu 
a informacím a šířit je nebo používat 
aplikace a služby dle své vlastní volby, 
měly by být vnitrostátní regulační orgány 
oprávněny vyžadovat od všech, případně 
od jednotlivých poskytovatelů služeb 
elektronických komunikací pro veřejnost 
určitou minimální úroveň kvality služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Vnitrostátní regulační orgány hrají 
zásadní roli při zajišťování, aby koncoví 
uživatelé byli skutečně schopni této 
svobody přístupu k otevřenému internetu 
využívat. Za tímto účelem by vnitrostátní 
regulační orgány měly mít povinnost 
dohledu a povinnost podávat odpovídající 
zprávy, jakož i zajišťovat dodržování práva 
ze strany poskytovatelů služeb 
elektronických komunikací pro veřejnost 
a dostupnost nediskriminační služby 
přístupu k internetu vysoké kvality, která 
není narušena specializovanými službami. 
Vnitrostátní regulační orgány by ve svém 
posouzení případného obecného narušení 
služeb přístupu k internetu měly zohlednit 
zejména parametry kvality, jako je např. 
načasování a parametry spolehlivosti 
(latenci, nestabilitu a ztrátovost paketů), 

(51) Vnitrostátní regulační orgány hrají 
zásadní roli při zajišťování, aby koncoví 
uživatelé byli skutečně schopni práva
přístupu k otevřenému internetu využívat. 
Za tímto účelem by vnitrostátní regulační 
orgány měly mít povinnost dohledu 
a povinnost podávat odpovídající zprávy, 
jakož i zajišťovat dodržování práva ze 
strany poskytovatelů služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost a dostupnost 
nediskriminační služby přístupu k internetu 
vysoké kvality, která není narušena 
specializovanými službami. Vnitrostátní 
regulační orgány by ve svém posouzení 
případného obecného narušení služeb 
přístupu k internetu měly zohlednit 
zejména parametry kvality, jako je např. 
načasování a parametry spolehlivosti 
(latenci, nestabilitu a ztrátovost paketů), 
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úrovně a účinky přetížení sítě, aktuální 
rychlost ve srovnání s inzerovanou 
rychlostí, výkon služeb přístupu k internetu 
ve srovnání se specializovanými službami 
a kvalitu, jakou vnímají koncoví uživatelé. 
V případě, že je nutné zabránit obecnému 
narušení/zhoršování kvality služeb přístupu 
k internetu, měly by být vnitrostátní 
regulační orgány oprávněny vyžadovat od 
všech, případně od jednotlivých 
poskytovatelů služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost určitou 
minimální úroveň kvality služeb.

úrovně a účinky přetížení sítě, aktuální 
rychlost ve srovnání s inzerovanou 
rychlostí, výkon služeb přístupu k internetu 
ve srovnání se specializovanými službami 
a kvalitu, jakou vnímají koncoví uživatelé. 
V případě, že je nutné zabránit obecnému 
narušení/zhoršování kvality služeb přístupu 
k internetu, měly by být vnitrostátní 
regulační orgány oprávněny vyžadovat od 
všech, případně od jednotlivých 
poskytovatelů služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost určitou 
minimální úroveň kvality služeb.

Or. de

Pozměňovací návrh 285
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Pokud jde o koncová zařízení, měla by 
být ve smlouvě uvedena všechna omezení 
uložená poskytovatelem ve vztahu k 
používání zařízení, jako je zablokování 
karty SIM u mobilních přístrojů, a jakékoli 
poplatky za ukončení smlouvy před 
uplynutím sjednané doby platnosti. Po 
uplynutí sjednané doby platnosti smlouvy 
by neměly být účtovány žádné poplatky.

(57) Pokud jde o koncová zařízení, měla by 
být ve smlouvě jasně a srozumitelně 
uvedena všechna omezení uložená 
poskytovatelem ve vztahu k používání 
zařízení, jako je zablokování karty SIM u 
mobilních přístrojů, a jakékoli poplatky za 
ukončení smlouvy před uplynutím 
sjednané doby platnosti. Po uplynutí 
sjednané doby platnosti smlouvy by 
neměly být účtovány žádné poplatky.

Or. it

Pozměňovací návrh 286
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Aby nedocházelo k nepříjemným 
překvapením z vyúčtování, měli by mít 
koncoví uživatelé možnost nastavit si 
maximální finanční částku, kterou za 
využívání hlasových služeb a připojení 
k internetu zaplatí. Toto nastavení by mělo 
být zdarma, spolu s odpovídajícím 
opakovaně zobrazitelným oznámením 
odesílaným v případě, kdy hrozí vyčerpání 
finančního limitu. Jakmile cena 
poskytnutých služeb dosáhne výše 
maximální finanční částky, neměly by být 
dané služby koncovému uživateli dále 
poskytovány ani účtovány, pokud si 
koncový uživatel na základě dohody 
s poskytovatelem jejich další poskytování 
výslovně nevyžádá.

(58) Aby nedocházelo k nepříjemným 
překvapením z vyúčtování, měli by mít 
koncoví uživatelé možnost nastavit si 
maximální finanční částku, kterou za 
využívání hlasových služeb a připojení 
k internetu zaplatí. Toto nastavení by mělo 
být zdarma a zahrnovat jednoduché 
postupy spolu s odpovídajícím opakovaně 
zobrazitelným oznámením odesílaným v 
případě, kdy hrozí vyčerpání finančního 
limitu. Jakmile cena poskytnutých služeb 
dosáhne výše maximální finanční částky, 
neměly by být dané služby koncovému 
uživateli dále poskytovány ani účtovány, 
pokud si koncový uživatel na základě 
dohody s poskytovatelem jejich další 
poskytování výslovně nevyžádá.

Or. it

Pozměňovací návrh 287
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Ze zkušeností členských států a ze 
studie nedávno vypracované pro Výkonnou 
agenturu pro zdraví a spotřebitele vyplývá, 
že dlouhá smluvní období a automatické či 
tiché prodlužování smluv představují 
významnou překážku pro změnu 
poskytovatele. Je tedy žádoucí, aby 
koncoví uživatelé měli možnost bezplatně 
ukončit smlouvu šest měsíců po jejím 
uzavření. V takovém případě lze 
koncovému uživateli stanovit povinnost 
uhradit poskytovateli zůstatkovou hodnotu 
dotovaného koncového zařízení nebo 
poměrnou část hodnoty jiné zvláštní 
nabídky. U automaticky prodloužených 

(59) Ze zkušeností členských států a ze 
studie nedávno vypracované pro Výkonnou 
agenturu pro zdraví a spotřebitele vyplývá, 
že dlouhá smluvní období a automatické či 
tiché prodlužování smluv představují 
významnou překážku pro změnu 
poskytovatele. Je tedy žádoucí, aby 
koncoví uživatelé měli možnost bezplatně 
ukončit smlouvu s měsíční výpovědní 
lhůtou. V takovém případě lze koncovému 
uživateli stanovit povinnost uhradit 
poskytovateli zůstatkovou hodnotu 
dotovaného koncového zařízení nebo 
poměrnou část hodnoty jiné zvláštní 
nabídky.
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smluv by měla platit jednoměsíční 
výpovědní lhůta.

Or. es

Pozměňovací návrh 288
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(62) Aby koncoví uživatelé mohli plně 
využívat výhod konkurenčního prostředí, 
měli by mít při výběru k dispozici všechny 
informace a, je-li to v jejich zájmu, 
možnost změnit poskytovatele. Koncoví 
uživatelé by tedy měli mít možnost změnit 
poskytovatele, aniž by při tom čelili 
právním, technickým či procesním 
překážkám, včetně smluvních podmínek 
a poplatků, které by jim v tom bránily. 
Základním faktorem, který usnadňuje 
volbu spotřebitele a účinnou hospodářskou 
soutěž, je přenositelnost čísel. Přenos čísla 
by se měl uskutečnit v nejkratší možné 
lhůtě tak, aby bylo číslo skutečně aktivní 
do jednoho pracovního dne od uzavření 
smlouvy o přenesení čísla. Provedení 
přenosu by nemělo být podmíněno 
vypořádáním nezaplacených vyúčtování.

(62) Aby koncoví uživatelé mohli plně 
využívat výhod konkurenčního prostředí, 
měli by mít při výběru k dispozici všechny 
informace a, je-li to v jejich zájmu, 
možnost změnit poskytovatele. Koncoví 
uživatelé by tedy měli mít možnost změnit 
poskytovatele, aniž by při tom čelili 
právním, technickým či procesním 
překážkám, včetně smluvních podmínek 
a poplatků, které by jim v tom bránily. 
Základním faktorem, který usnadňuje 
volbu spotřebitele a účinnou hospodářskou 
soutěž, je přenositelnost čísel. Přenos čísla 
by se měl uskutečnit v nejkratší možné 
lhůtě tak, aby bylo číslo skutečně aktivní 
do jednoho pracovního dne od uzavření 
smlouvy o přenesení čísla. Provedení 
přenosu by nemělo být podmíněno 
vypořádáním nezaplacených vyúčtování. 
Dále by měla být prozkoumána možnost 
přeshraničního přenosu čísla v případě 
přesídlení do jiných částí EU. 

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Sabine Verheyen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 68
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(68) V zájmu zohlednění vývoje na trhu a 
technického vývoje a v souvislosti se 
změnami příloh by na Komisi měla být 
přenesena pravomoc přijímat akty v 
souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Je obzvlášť 
důležité, aby Komise během přípravných 
prací prováděla vhodné konzultace, mimo 
jiné i na úrovni odborníků. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 68

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(68) V zájmu zohlednění vývoje na trhu a 
technického vývoje a v souvislosti se 
změnami příloh by na Komisi měla být 
přenesena pravomoc přijímat akty v 
souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Je obzvlášť 
důležité, aby Komise během přípravných 
prací prováděla vhodné konzultace, mimo 
jiné i na úrovni odborníků. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 291
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 72

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(72) Trh mobilních komunikací v Unii 
zůstává roztříštěný a žádná mobilní síť 
nepokrývá všechny členské státy. Proto, 
aby mohli svým domácím zákazníkům 
poskytovat mobilní komunikační služby 
na jejich cestách v rámci Unie, musí 
poskytovatelé roamingu nakupovat 
velkoobchodní roamingové služby 
od operátorů v daném navštíveném 
členském státě. Tyto velkoobchodní 
poplatky představují důležitou překážku 
poskytování roamingových služeb za ceny 
odpovídající cenám za domácí mobilní 
služby. Měla by proto být přijata další 
opatření, která umožní tyto poplatky 
snížit. Obchodní nebo technické dohody 
mezi poskytovateli roamingu, které jim 
umožňují virtuálně rozšířit pokrytí jejich 
sítí v Unii, představují způsob, jak 
internalizovat velkoobchodní náklady. K 
tomu by měly být nabídnuty odpovídající 
pobídky, jež přinese úprava některých 
regulačních povinností uložených 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 531/201226. Zejména pokud 
poskytovatelé roamingu prostřednictvím 
vlastních sítí nebo prostřednictvím 
dvoustranných či vícestranných dohod o 
roamingu zajišťují, aby všem zákazníkům 
v Unii byly standardně nabízeny 
roamingové tarify za ceny vnitrostátních 
tarifů, neměla by se na tyto poskytovatele 
vztahovat povinnost domovských 
poskytovatelů umožnit svým zákazníkům 
přístup k roamingovým hlasovým, 
textovým a datovým službám libovolného 
alternativního poskytovatele roamingu, 
s výhradou přechodného období, pokud již 
byl tento přístup poskytnut.

vypouští se
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__________________
26 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 
2012 o roamingu ve veřejných mobilních 
komunikačních sítích v Unii (Úř. věst. L 
172, 30.6.2012, s. 10).

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Herbert Reul

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 72

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(72) Trh mobilních komunikací v Unii 
zůstává roztříštěný a žádná mobilní síť 
nepokrývá všechny členské státy. Proto, 
aby mohli svým domácím zákazníkům 
poskytovat mobilní komunikační služby 
na jejich cestách v rámci Unie, musí 
poskytovatelé roamingu nakupovat 
velkoobchodní roamingové služby 
od operátorů v daném navštíveném 
členském státě. Tyto velkoobchodní 
poplatky představují důležitou překážku 
poskytování roamingových služeb za ceny 
odpovídající cenám za domácí mobilní 
služby. Měla by proto být přijata další 
opatření, která umožní tyto poplatky 
snížit. Obchodní nebo technické dohody 
mezi poskytovateli roamingu, které jim 
umožňují virtuálně rozšířit pokrytí jejich 
sítí v Unii, představují způsob, jak 
internalizovat velkoobchodní náklady. K 
tomu by měly být nabídnuty odpovídající 
pobídky, jež přinese úprava některých 
regulačních povinností uložených 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 531/201226. Zejména pokud 
poskytovatelé roamingu prostřednictvím 
vlastních sítí nebo prostřednictvím 
dvoustranných či vícestranných dohod o 
roamingu zajišťují, aby všem zákazníkům 

vypouští se
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v Unii byly standardně nabízeny 
roamingové tarify za ceny vnitrostátních 
tarifů, neměla by se na tyto poskytovatele 
vztahovat povinnost domovských 
poskytovatelů umožnit svým zákazníkům 
přístup k roamingovým hlasovým, 
textovým a datovým službám libovolného 
alternativního poskytovatele roamingu, 
s výhradou přechodného období, pokud již 
byl tento přístup poskytnut.
__________________
26 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 
2012 o roamingu ve veřejných mobilních 
komunikačních sítích v Unii (Úř. věst. L 
172, 30.6.2012, s. 10).

Or. de

Pozměňovací návrh 293
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 72

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(72) Trh mobilních komunikací v Unii 
zůstává roztříštěný a žádná mobilní síť 
nepokrývá všechny členské státy. Proto, 
aby mohli svým domácím zákazníkům 
poskytovat mobilní komunikační služby na 
jejich cestách v rámci Unie, musí 
poskytovatelé roamingu nakupovat 
velkoobchodní roamingové služby 
od operátorů v daném navštíveném 
členském státě. Tyto velkoobchodní 
poplatky představují důležitou překážku 
poskytování roamingových služeb za ceny 
odpovídající cenám za domácí mobilní 
služby. Měla by proto být přijata další 
opatření, která umožní tyto poplatky snížit. 
Obchodní nebo technické dohody mezi 
poskytovateli roamingu, které jim 
umožňují virtuálně rozšířit pokrytí jejich 

(72) Trh mobilních komunikací v Unii 
zůstává roztříštěný a žádná mobilní síť 
nepokrývá všechny členské státy. Proto, 
aby mohli svým domácím zákazníkům 
poskytovat mobilní komunikační služby na 
jejich cestách v rámci Unie, musí 
poskytovatelé roamingu nakupovat 
velkoobchodní roamingové služby 
od operátorů v daném navštíveném 
členském státě. Tyto velkoobchodní 
poplatky představují důležitou překážku 
poskytování roamingových služeb za ceny 
odpovídající cenám za domácí mobilní 
služby. Měla by proto být přijata další
opatření, která umožní tyto poplatky snížit, 
což zajistí právní jistotu a pomůže 
stabilizovat trh. Obchodní nebo technické 
dohody mezi poskytovateli roamingu, které 
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sítí v Unii, představují způsob, jak 
internalizovat velkoobchodní náklady. K 
tomu by měly být nabídnuty odpovídající 
pobídky, jež přinese úprava některých 
regulačních povinností uložených 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 531/201226. Zejména pokud 
poskytovatelé roamingu prostřednictvím 
vlastních sítí nebo prostřednictvím 
dvoustranných či vícestranných dohod o 
roamingu zajišťují, aby všem zákazníkům 
v Unii byly standardně nabízeny 
roamingové tarify za ceny vnitrostátních 
tarifů, neměla by se na tyto poskytovatele 
vztahovat povinnost domovských 
poskytovatelů umožnit svým zákazníkům 
přístup k roamingovým hlasovým, 
textovým a datovým službám libovolného 
alternativního poskytovatele roamingu, 
s výhradou přechodného období, pokud již 
byl tento přístup poskytnut.

jim umožňují virtuálně rozšířit pokrytí 
jejich sítí v Unii, představují způsob, jak 
internalizovat velkoobchodní náklady. K 
tomu by měly být nabídnuty odpovídající 
pobídky, jež přinese úprava některých 
regulačních povinností uložených 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 531/201226. Zejména pokud 
poskytovatelé roamingu prostřednictvím
vlastních sítí nebo prostřednictvím 
dvoustranných či vícestranných dohod o 
roamingu zajišťují, aby všem zákazníkům 
v Unii byly standardně nabízeny 
roamingové tarify za ceny vnitrostátních 
tarifů, neměla by se na tyto poskytovatele 
vztahovat povinnost domovských 
poskytovatelů umožnit svým zákazníkům 
přístup k roamingovým hlasovým, 
textovým a datovým službám libovolného 
alternativního poskytovatele roamingu, 
s výhradou přechodného období, pokud již 
byl tento přístup poskytnut.

__________________ __________________
26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o 
roamingu ve veřejných mobilních 
komunikačních sítích v Unii (Úř. věst. L 
172, 30.6.2012, s. 10).

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o 
roamingu ve veřejných mobilních 
komunikačních sítích v Unii (Úř. věst. L 
172, 30.6.2012, s. 10).

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(73) Dvoustranné či vícestranné dohody o 
roamingu by mobilním operátorům 
umožnily, aby situaci, kdy jejich vlastní 
domácí zákazníci využívají roaming v 
sítích jejich partnerů, považovali za 
situaci, která je do značné míry shodná s 

vypouští se
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poskytováním služeb těmto zákazníkům 
v jejich vlastních sítích, s odpovídajícími 
dopady na jejich maloobchodní ceny za 
takové virtuální pokrytí celé Unie 
propojenými sítěmi. Takové opatření 
na velkoobchodní úrovni by umožnilo 
rozvoj nových roamingových produktů, 
a tím i zvýšilo výběr a konkurenci 
na maloobchodní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Herbert Reul

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(73) Dvoustranné či vícestranné dohody o 
roamingu by mobilním operátorům 
umožnily, aby situaci, kdy jejich vlastní 
domácí zákazníci využívají roaming v 
sítích jejich partnerů, považovali za 
situaci, která je do značné míry shodná s 
poskytováním služeb těmto zákazníkům 
v jejich vlastních sítích, s odpovídajícími 
dopady na jejich maloobchodní ceny za 
takové virtuální pokrytí celé Unie 
propojenými sítěmi. Takové opatření 
na velkoobchodní úrovni by umožnilo 
rozvoj nových roamingových produktů, 
a tím i zvýšilo výběr a konkurenci 
na maloobchodní úrovni.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 296
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 73
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(73) Dvoustranné či vícestranné dohody o 
roamingu by mobilním operátorům 
umožnily, aby situaci, kdy jejich vlastní 
domácí zákazníci využívají roaming v 
sítích jejich partnerů, považovali za situaci, 
která je do značné míry shodná s 
poskytováním služeb těmto zákazníkům 
v jejich vlastních sítích, s odpovídajícími 
dopady na jejich maloobchodní ceny za 
takové virtuální pokrytí celé Unie 
propojenými sítěmi. Takové opatření 
na velkoobchodní úrovni by umožnilo 
rozvoj nových roamingových produktů, 
a tím i zvýšilo výběr a konkurenci 
na maloobchodní úrovni.

(73) Obchodní či technické dohody o 
roamingu by mobilním operátorům 
umožnily, aby situaci, kdy jejich vlastní 
domácí zákazníci využívají roaming v 
sítích jejich partnerů, považovali za situaci, 
která je do značné míry shodná s 
poskytováním služeb těmto zákazníkům 
v jejich vlastních sítích, s odpovídajícími 
dopady na jejich maloobchodní ceny za 
takové virtuální pokrytí celé Unie 
propojenými sítěmi. Takové opatření 
na velkoobchodní úrovni by umožnilo 
rozvoj nových roamingových produktů, 
a tím i zvýšilo výběr a konkurenci 
na maloobchodní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74) Digitální agenda pro Evropu 
a nařízení č. 531/2012 stanoví, že cílem 
této politiky je rozdíl mezi roamingovými 
a vnitrostátními tarify blížící se nule. 
V praxi to znamená, že spotřebitelé, kteří 
spadají do některé z hlavních kategorií, u 
nichž se sleduje domácí spotřeba, a kteří 
jsou označeni v souvislosti s některým 
balíčkem vnitrostátních maloobchodních 
služeb, by měli být v takovém postavení, 
aby při svých pravidelných cestách v rámci 
Unie s jistotou opakovali daný vzorec 
typické domácí spotřeby spojovaný s jejich 
balíčkem vnitrostátních maloobchodních 
služeb, aniž by jim vznikaly dodatečné 
náklady oproti nákladům při využívání 
běžných vnitrostátních služeb. Tyto hlavní 

(74) Digitální agenda pro Evropu 
a nařízení č. 531/2012 stanoví, že cílem 
této politiky je rozdíl mezi roamingovými 
a vnitrostátními tarify blížící se nule. 
V praxi to znamená, že spotřebitelé, kteří 
spadají do některé z hlavních kategorií, u 
nichž se sleduje domácí spotřeba, a kteří 
jsou označeni v souvislosti s některým 
balíčkem vnitrostátních maloobchodních 
služeb, by měli být v takovém postavení, 
aby při svých pravidelných cestách v rámci 
Unie s jistotou opakovali daný vzorec 
typické domácí spotřeby spojovaný s jejich 
balíčkem vnitrostátních maloobchodních 
služeb, aniž by jim vznikaly dodatečné 
náklady oproti nákladům při využívání 
běžných vnitrostátních služeb. Tyto hlavní 
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kategorie lze v rámci běžné obchodní praxe 
vymezit například na základě rozlišování 
mezi balíčky vnitrostátních 
maloobchodních služeb pro zákazníky 
předplacených služeb a pro tarifní 
zákazníky, balíčky obsahujícími výhradně 
GSM služby (tj. hlasové a textové služby), 
balíčky upravené podle různých objemů 
využívaných služeb, balíčky pro korporátní 
v. privátní klientelu, maloobchodní balíčky 
s cenami za jednotku využitých služeb 
a balíčky nabízející „balíky“ jednotek 
(např. minuty volání, megabyty dat) za 
paušální poplatek bez ohledu na skutečnou 
spotřebu. Různorodost maloobchodních 
tarifů a balíčků nabízených zákazníkům na 
vnitrostátních mobilních trzích v Unii 
odpovídá na rozličné požadavky uživatelů 
spojované s konkurenčním tržním 
prostředím. Flexibilita na vnitrostátních 
trzích by se měla odrážet i v oblasti 
roamingu v rámci Unie, přičemž je třeba 
mít na paměti, že to, že poskytovatelé 
roamingu potřebují velkoobchodní vstupy 
od nezávislých provozovatelů sítí
v různých členských státech, může být i 
nadále oprávněným důvodem k určitým 
omezením na úrovni přiměřené spotřeby, 
pokud jsou na tyto roamingové služby 
uplatňovány vnitrostátní tarify.

kategorie lze v rámci běžné obchodní praxe 
vymezit například na základě rozlišování 
mezi balíčky vnitrostátních 
maloobchodních služeb pro zákazníky 
předplacených služeb a pro tarifní 
zákazníky, balíčky obsahujícími výhradně 
GSM služby (tj. hlasové a textové služby), 
balíčky upravené podle různých objemů 
využívaných služeb, balíčky pro korporátní 
v. privátní klientelu, maloobchodní balíčky 
s cenami za jednotku využitých služeb 
a balíčky nabízející „balíky“ jednotek 
(např. minuty volání, megabyty dat) za 
paušální poplatek bez ohledu na skutečnou 
spotřebu. Různorodost maloobchodních 
tarifů a balíčků nabízených zákazníkům na 
vnitrostátních mobilních trzích v Unii 
odpovídá na rozličné požadavky uživatelů 
spojované s konkurenčním tržním 
prostředím. Flexibilita na vnitrostátních 
trzích by se měla odrážet i v oblasti 
roamingu v rámci Unie, přičemž je třeba 
mít na paměti, že to, že poskytovatelé 
roamingu potřebují velkoobchodní vstupy 
od nezávislých provozovatelů sítí 
v různých členských státech, může být i 
nadále oprávněným důvodem k určitým 
omezením na úrovni přiměřené spotřeby, 
pokud jsou na tyto roamingové služby 
uplatňovány vnitrostátní tarify. Zejména je 
třeba zabránit používání nad rámec 
běžného využívání roamingu a účinkům 
arbitráže, jelikož by to mohlo mít 
negativní dopad na jinak 
konkurenceschopné vnitrostátní trhy a 
pobídky pro investice do infrastruktury.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby uživatelé neměnili svého domácího poskytovatele služeb za 
roamingového poskytovatele, který neinvestoval do infrastruktury v členském státě uživatele. 
Měly by proto být nastaveny spravedlivé limity pro používání roamingu, aby se zabránilo 
účinkům arbitráže, což by jinak mohlo představovat riziko pro poskytovatele a bránit 
investicím do nové infrastruktury.
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Pozměňovací návrh 298
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74) Digitální agenda pro Evropu 
a nařízení č. 531/2012 stanoví, že cílem 
této politiky je rozdíl mezi roamingovými 
a vnitrostátními tarify blížící se nule. 
V praxi to znamená, že spotřebitelé, kteří 
spadají do některé z hlavních kategorií, u 
nichž se sleduje domácí spotřeba, a kteří 
jsou označeni v souvislosti s některým 
balíčkem vnitrostátních maloobchodních 
služeb, by měli být v takovém postavení, 
aby při svých pravidelných cestách v rámci 
Unie s jistotou opakovali daný vzorec 
typické domácí spotřeby spojovaný s jejich 
balíčkem vnitrostátních maloobchodních 
služeb, aniž by jim vznikaly dodatečné 
náklady oproti nákladům při využívání 
běžných vnitrostátních služeb. Tyto hlavní 
kategorie lze v rámci běžné obchodní praxe 
vymezit například na základě rozlišování 
mezi balíčky vnitrostátních 
maloobchodních služeb pro zákazníky 
předplacených služeb a pro tarifní 
zákazníky, balíčky obsahujícími výhradně 
GSM služby (tj. hlasové a textové služby), 
balíčky upravené podle různých objemů 
využívaných služeb, balíčky pro korporátní 
v. privátní klientelu, maloobchodní balíčky 
s cenami za jednotku využitých služeb 
a balíčky nabízející „balíky“ jednotek 
(např. minuty volání, megabyty dat) za 
paušální poplatek bez ohledu na skutečnou 
spotřebu. Různorodost maloobchodních 
tarifů a balíčků nabízených zákazníkům na 
vnitrostátních mobilních trzích v Unii 
odpovídá na rozličné požadavky uživatelů 
spojované s konkurenčním tržním 
prostředím. Flexibilita na vnitrostátních 
trzích by se měla odrážet i v oblasti 
roamingu v rámci Unie, přičemž je třeba 
mít na paměti, že to, že poskytovatelé 

(74) Digitální agenda pro Evropu 
a nařízení č. 531/2012 stanoví, že cílem 
této politiky je rozdíl mezi roamingovými 
a vnitrostátními tarify blížící se nule. 
V praxi to znamená, že spotřebitelé, kteří 
spadají do některé z hlavních kategorií, u 
nichž se sleduje domácí spotřeba, a kteří 
jsou označeni v souvislosti s některým 
balíčkem vnitrostátních maloobchodních 
služeb, by měli být v takovém postavení, 
aby při svých pravidelných cestách v rámci 
Unie s jistotou opakovali daný vzorec 
typické domácí spotřeby spojovaný s jejich 
balíčkem vnitrostátních maloobchodních 
služeb, aniž by jim vznikaly dodatečné 
náklady oproti nákladům při využívání 
běžných vnitrostátních služeb. Tyto hlavní 
kategorie lze v rámci běžné obchodní praxe 
vymezit například na základě rozlišování 
mezi balíčky vnitrostátních 
maloobchodních služeb pro zákazníky 
předplacených služeb a pro tarifní 
zákazníky, balíčky obsahujícími výhradně 
GSM služby (tj. hlasové a textové služby), 
balíčky upravené podle různých objemů 
využívaných služeb, balíčky pro korporátní 
v. privátní klientelu, maloobchodní balíčky 
s cenami za jednotku využitých služeb 
a balíčky nabízející „balíky“ jednotek 
(např. minuty volání, megabyty dat) za 
paušální poplatek bez ohledu na skutečnou 
spotřebu. Různorodost maloobchodních 
tarifů a balíčků nabízených zákazníkům na 
vnitrostátních mobilních trzích v Unii 
odpovídá na rozličné požadavky uživatelů 
spojované s konkurenčním tržním 
prostředím. Flexibilita na vnitrostátních 
trzích by se měla odrážet i v oblasti 
roamingu v rámci Unie, přičemž je třeba 
mít na paměti, že to, že poskytovatelé 
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roamingu potřebují velkoobchodní vstupy 
od nezávislých provozovatelů sítí 
v různých členských státech, může být i 
nadále oprávněným důvodem k určitým 
omezením na úrovni přiměřené spotřeby, 
pokud jsou na tyto roamingové služby 
uplatňovány vnitrostátní tarify.

roamingu potřebují velkoobchodní vstupy 
od nezávislých provozovatelů sítí 
v různých členských státech, může být i 
nadále oprávněným důvodem k určitým 
omezením na úrovni přiměřené spotřeby, 
pokud jsou na tyto roamingové služby 
uplatňovány vnitrostátní tarify. Toto má 
zabránit anomálnímu nebo podvodnému 
využívání a také scénářům arbitráže, které 
by mohly mít dopad na 
konkurenceschopné vnitrostátní trhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Herbert Reul

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74) Digitální agenda pro Evropu 
a nařízení č. 531/2012 stanoví, že cílem 
této politiky je rozdíl mezi roamingovými 
a vnitrostátními tarify blížící se nule. 
V praxi to znamená, že spotřebitelé, kteří 
spadají do některé z hlavních kategorií, u 
nichž se sleduje domácí spotřeba, a kteří 
jsou označeni v souvislosti s některým 
balíčkem vnitrostátních maloobchodních 
služeb, by měli být v takovém postavení, 
aby při svých pravidelných cestách v rámci 
Unie s jistotou opakovali daný vzorec 
typické domácí spotřeby spojovaný s jejich 
balíčkem vnitrostátních maloobchodních 
služeb, aniž by jim vznikaly dodatečné 
náklady oproti nákladům při využívání 
běžných vnitrostátních služeb. Tyto hlavní 
kategorie lze v rámci běžné obchodní praxe 
vymezit například na základě rozlišování 
mezi balíčky vnitrostátních 
maloobchodních služeb pro zákazníky 
předplacených služeb a pro tarifní 
zákazníky, balíčky obsahujícími výhradně 
GSM služby (tj. hlasové a textové služby), 

(74) Digitální agenda pro Evropu 
a nařízení č. 531/2012 stanoví, že cílem 
této politiky je rozdíl mezi roamingovými 
a vnitrostátními tarify blížící se nule. 
V praxi to znamená, že spotřebitelé, kteří 
spadají do některé z hlavních kategorií, u 
nichž se sleduje domácí spotřeba, a kteří 
jsou označeni v souvislosti s některým 
balíčkem vnitrostátních maloobchodních 
služeb, by měli být v takovém postavení, 
aby při svých pravidelných cestách v rámci 
Unie s jistotou opakovali daný vzorec 
typické domácí spotřeby spojovaný s jejich 
balíčkem vnitrostátních maloobchodních 
služeb, aniž by jim vznikaly dodatečné 
náklady oproti nákladům při využívání 
běžných vnitrostátních služeb. Tyto hlavní 
kategorie lze v rámci běžné obchodní praxe 
vymezit například na základě rozlišování 
mezi balíčky vnitrostátních 
maloobchodních služeb pro zákazníky 
předplacených služeb a pro tarifní 
zákazníky, balíčky obsahujícími výhradně 
GSM služby (tj. hlasové a textové služby), 



AM\1012835CS.doc 123/211 PE524.835v01-00

CS

balíčky upravené podle různých objemů 
využívaných služeb, balíčky pro korporátní 
v. privátní klientelu, maloobchodní balíčky 
s cenami za jednotku využitých služeb 
a balíčky nabízející „balíky“ jednotek 
(např. minuty volání, megabyty dat) za 
paušální poplatek bez ohledu na skutečnou 
spotřebu. Různorodost maloobchodních 
tarifů a balíčků nabízených zákazníkům na 
vnitrostátních mobilních trzích v Unii 
odpovídá na rozličné požadavky uživatelů 
spojované s konkurenčním tržním 
prostředím. Flexibilita na vnitrostátních 
trzích by se měla odrážet i v oblasti 
roamingu v rámci Unie, přičemž je třeba 
mít na paměti, že to, že poskytovatelé 
roamingu potřebují velkoobchodní vstupy 
od nezávislých provozovatelů sítí 
v různých členských státech, může být i 
nadále oprávněným důvodem k určitým 
omezením na úrovni přiměřené spotřeby, 
pokud jsou na tyto roamingové služby 
uplatňovány vnitrostátní tarify.

balíčky upravené podle různých objemů 
využívaných služeb, balíčky pro korporátní 
v. privátní klientelu, maloobchodní balíčky 
s cenami za jednotku využitých služeb 
a balíčky nabízející „balíky“ jednotek 
(např. minuty volání, megabyty dat) za 
paušální poplatek bez ohledu na skutečnou 
spotřebu. Různorodost maloobchodních 
tarifů a balíčků nabízených zákazníkům na 
vnitrostátních mobilních trzích v Unii 
odpovídá na rozličné požadavky uživatelů 
spojované s konkurenčním tržním 
prostředím. Flexibilita na vnitrostátních 
trzích by se měla odrážet i v oblasti 
roamingu v rámci Unie, přičemž je třeba 
mít na paměti, že to, že poskytovatelé 
roamingu potřebují velkoobchodní vstupy 
od nezávislých provozovatelů sítí 
v různých členských státech, může být i 
nadále oprávněným důvodem k určitým 
omezením na úrovni přiměřené spotřeby, 
pokud jsou na tyto roamingové služby 
uplatňovány vnitrostátní tarify. Tímto se 
brání zneužití, které by mohlo mít 
negativní dopad na vnitrostátní 
hospodářskou soutěž.

Or. de

Pozměňovací návrh 300
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 74 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74a) Strukturální opatření, jako je 
technologie local break out (přesměrování 
datového provozu do místní sítě) a 
mechanismus oddělení, stanovená 
nařízením (EU) č. 531/2012, které má za 
cíl zintenzivnit hospodářskou soutěž na 
trhu s roamingem, jsou významným 
krokem ke zrušení poplatků za roaming. 
Postupné rušení poplatků za roaming 



PE524.835v01-00 124/211 AM\1012835CS.doc

CS

musí zahrnovat snížení velkoobchodních 
stropů, čímž se vytvoří rovné podmínky 
pro všechny operátory v Unii, a Komise 
proto do 1. července 2015 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě ministrů 
návrhy k tomuto tématu.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 74 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74b) Aby se zajistily rovné podmínky pro 
všechny operátory na trhu, měl by být 
velkoobchodní přístup k roamingu 
poskytován na nediskriminačním základě 
a za nediskriminačních podmínek, aniž by 
se rozlišovalo mezi domácími a 
zahraničními operátory, a to včetně 
smluvních podmínek velkoobchodního 
přístupu poskytovaného domácím 
mobilním službám. 

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75) Ačkoliv je v prvé řadě na 
poskytovatelích roamingu, aby sami 
posoudili, jaký objem roamingových 
hlasových, textových a datových služeb je 
přiměřené zahrnout do maloobchodních 

(75) Ačkoliv je v prvé řadě na 
poskytovatelích roamingu, aby sami 
posoudili, jaký objem roamingových 
hlasových, textových a datových služeb je 
přiměřené zahrnout do maloobchodních 
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balíčků s vnitrostátním tarifem, vnitrostátní 
regulační orgány by měly dohlížet na to, 
aby poskytovatelé roamingu tyto přiměřené 
maximální objemy dodržovali, a zajistit, 
aby je výslovně uvedli a podrobně vyčíslili 
ve smlouvě, a to pro zákazníka jasným a 
transparentním způsobem. Vnitrostátní 
regulační orgány by se při tom měly co 
nejvíce řídit příslušnými pokyny sdružení 
BEREC. Ve svých pokynech by mělo 
sdružení BEREC na základě uživatelských 
trendů v Unii v oblasti hlasových, 
textových a datových služeb a vývoje 
předpokládané spotřeby zejména 
bezdrátových datových služeb uvést různé 
vzorové příklady využívání těchto služeb.

balíčků s vnitrostátním tarifem, vnitrostátní 
regulační orgány by měly dohlížet na to, 
aby poskytovatelé roamingu tyto přiměřené 
maximální objemy dodržovali, a zajistit, 
aby je výslovně uvedli a podrobně vyčíslili 
ve smlouvě, a to pro zákazníka jasným a 
transparentním způsobem. Vnitrostátní 
regulační orgány by se při tom měly co 
nejvíce řídit příslušnými pokyny sdružení 
BEREC. Ve svých pokynech by mělo 
sdružení BEREC na základě uživatelských 
trendů v Unii v oblasti hlasových, 
textových a datových služeb a vývoje 
předpokládané spotřeby zejména 
bezdrátových datových služeb uvést různé 
vzorové příklady využívání těchto služeb 
a vycházet při tom z výsledků předchozí 
veřejné konzultace.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Herbert Reul

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75) Ačkoliv je v prvé řadě na 
poskytovatelích roamingu, aby sami 
posoudili, jaký objem roamingových 
hlasových, textových a datových služeb je 
přiměřené zahrnout do maloobchodních 
balíčků s vnitrostátním tarifem, vnitrostátní 
regulační orgány by měly dohlížet na to, 
aby poskytovatelé roamingu tyto přiměřené 
maximální objemy dodržovali, a zajistit, 
aby je výslovně uvedli a podrobně vyčíslili 
ve smlouvě, a to pro zákazníka jasným a 
transparentním způsobem. Vnitrostátní 
regulační orgány by se při tom měly co 
nejvíce řídit příslušnými pokyny sdružení 
BEREC. Ve svých pokynech by mělo 
sdružení BEREC na základě uživatelských 
trendů v Unii v oblasti hlasových, 

(75) Ačkoliv je v prvé řadě na 
poskytovatelích roamingu, aby sami 
posoudili, jaký objem roamingových 
hlasových, textových a datových služeb je 
přiměřené zahrnout do maloobchodních 
balíčků s vnitrostátním tarifem, vnitrostátní 
regulační orgány by měly dohlížet na to, 
aby poskytovatelé roamingu tyto přiměřené 
maximální objemy dodržovali, a zajistit, 
aby je výslovně uvedli a podrobně vyčíslili 
ve smlouvě, a to pro zákazníka jasným a 
transparentním způsobem. Vnitrostátní 
regulační orgány by se přitom měly co 
nejvíce řídit příslušnými pokyny sdružení 
BEREC, které vycházejí výsledků veřejné 
konzultace. Ve svých pokynech by mělo 
sdružení BEREC na základě uživatelských 
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textových a datových služeb a vývoje 
předpokládané spotřeby zejména 
bezdrátových datových služeb uvést různé 
vzorové příklady využívání těchto služeb.

trendů v Unii v oblasti hlasových, 
textových a datových služeb a vývoje 
předpokládané spotřeby zejména
bezdrátových datových služeb uvést různé 
vzorové příklady využívání těchto služeb.

Or. de

Pozměňovací návrh 304
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75) Ačkoliv je v prvé řadě na 
poskytovatelích roamingu, aby sami 
posoudili, jaký objem roamingových 
hlasových, textových a datových služeb je 
přiměřené zahrnout do maloobchodních 
balíčků s vnitrostátním tarifem, vnitrostátní 
regulační orgány by měly dohlížet na to, 
aby poskytovatelé roamingu tyto přiměřené 
maximální objemy dodržovali, a zajistit, 
aby je výslovně uvedli a podrobně vyčíslili 
ve smlouvě, a to pro zákazníka jasným a 
transparentním způsobem. Vnitrostátní 
regulační orgány by se při tom měly co 
nejvíce řídit příslušnými pokyny sdružení 
BEREC. Ve svých pokynech by mělo 
sdružení BEREC na základě uživatelských 
trendů v Unii v oblasti hlasových, 
textových a datových služeb a vývoje 
předpokládané spotřeby zejména 
bezdrátových datových služeb uvést různé 
vzorové příklady využívání těchto služeb.

(75) Ačkoliv je v prvé řadě na 
poskytovatelích roamingu, aby sami 
posoudili, jaký objem roamingových 
hlasových, textových a datových služeb je 
přiměřené zahrnout do maloobchodních 
balíčků s vnitrostátním tarifem, vnitrostátní 
regulační orgány by měly dohlížet na to, 
aby poskytovatelé roamingu tyto přiměřené 
maximální objemy dodržovali, a zajistit, 
aby je výslovně uvedli a podrobně vyčíslili 
ve smlouvě, a to pro zákazníka jasným a 
transparentním způsobem. Vnitrostátní 
regulační orgány by se při tom měly co 
nejvíce řídit příslušnými pokyny sdružení 
BEREC. Ve svých pokynech by mělo 
sdružení BEREC po konzultaci se všemi 
příslušnými zúčastněnými stranami a na 
základě uživatelských trendů v Unii v 
oblasti hlasových, textových a datových 
služeb a vývoje předpokládané spotřeby 
zejména bezdrátových datových služeb 
uvést různé vzorové příklady využívání 
těchto služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Jens Rohde
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 75 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75a) I když nařízení „roaming 
III“ pomocí svých strukturálních opatření 
vytvoří na trhu lepší soutěž, neočekává se, 
že samo o sobě vyvolá takovou situaci, kdy 
zákazníci mohou s důvěrou uplatňovat 
stejné spotřebitelské chování ve svém
domovském členském státě i při cestách 
do zahraničí, čímž by se v celé Evropě 
odstranily příplatky za roaming. Článek 
33 proto vychází z nařízení o roamingu a 
poskytuje další pobídky operátorům k 
poskytování roamingu za ceny 
odpovídající cenám za domácí služby. 
Tento návrh upravuje velkoobchodní 
stropy pro roaming, které vstoupí v 
platnost dne 1. července 2014, a zavádí 
jejich další snižování ode dne 1. července 
2015 tak, aby všichni domácí 
poskytovatelé mohli internalizovat 
velkoobchodní náklady na roaming a 
postupně zavádět roamingové služby za 
ceny domácích služeb od 1. července 
2014. Navrhovaný režim má pobízet k 
převádění těchto snížených 
velkoobchodních poplatků za roaming na 
spotřebitele prostřednictvím poskytování 
roamingových služeb za cenu domácích 
služeb, a zo za podmínek, které zajistí, aby 
byl roaming pokryt v rámci celé Unie a 
aby spotřebitelé v Unii začali postupně 
těchto nabídek využívat. Návrh zároveň 
zajišťuje rovnováhu potřebnou k tomu, 
aby operátoři mohli přizpůsobit své 
maloobchodní nabídky a postupně 
zajistili, že je všichni jejich zákazníci 
mohou využívat. Bez navrhovaného 
snížení velkoobchodních poplatků za 
roaming by nebylo reálné, aby samotný 
operátor mohl poskytovat roaming ve 
stejné cenové úrovni jako za domácí 
služby v rámci celé Unie a ve stanoveném 
časovém harmonogramu.
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožňuje, aby se od 1. července 2014 začaly objevovat nabídky na 
roamingové volání za domácí ceny a umožňuje poskytování takových cen všem uživatelům 
mobilních telefonů v EU od 1. července 2015. 

Pozměňovací návrh 306
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 75 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75a) Sdružení BEREC spolu s Komisí by 
měly nést odpovědnost za zajištění, že 
postupné rušení maloobchodních 
poplatků za roaming nepovede k vyšším 
cenám na domácích trzích.

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 76

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(76) Navíc v důsledku nedávného 
významného snížení sazeb za ukončení 
volání v mobilních sítích v celé Unii by 
nyní mělo být možné zrušit dodatečné 
roamingové poplatky za příchozí hovory.

(76) V zájmu zajištění jasnosti a právní 
jistoty je třeba stanovit datum dokončení 
postupného rušení příplatků za 
maloobchodní roamingové služby, které 
bylo zahájeno nařízením (ES) č. 717/2007. 
Před tímto konečným zrušením 
maloobchodních příplatků by měly být 
velkoobchodní sazby dále sníženy a měly 
by být na velmi nízké úrovni 
harmonizovány sazby za ukončení volání 
v mobilních sítích v celé EU, aby byly 
zajištěny skutečně rovné podmínky pro 
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telekomunikační operátory.

Or. en

Odůvodnění

V řadě členských států je průměrná cena za domácí služby nižší než 0,05 EUR. Ponechání 
velkoobchodní ceny za hlasový roaming na stávající úrovni 0,05 EUR i po 1. červenci 2016 by 
v případě, že operátoři budou mít povinnost účtovat roamingovým zákazníkům stejné ceny 
jako zákazníkům domácím, vedlo k závažnému narušení trhu. Jelikož budou mobilní operátoři 
od 1. července 2016 soutěžit na evropském trhu, měly by být sazby za ukončení volání v 
mobilních sítích harmonizovány s cílem zajistit rovné podmínky pro všechny společnosti.

Pozměňovací návrh 308
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 76

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(76) Navíc v důsledku nedávného 
významného snížení sazeb za ukončení 
volání v mobilních sítích v celé Unii by 
nyní mělo být možné zrušit dodatečné 
roamingové poplatky za příchozí hovory.

(76) Navíc se mezi jednotlivými členskými 
státy stále značně liší úroveň sazeb za 
ukončení volání v mobilních sítích, 
přestože některé členské státy tyto sazby 
významně snížily, a je tedy zapotřebí 
budoucích závazných právních předpisů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 77

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(77) Aby se zajistila stabilita a strategické 
vedení sdružení BEREC v jeho činnostech, 
Rada regulačních orgánů BEREC by měla 
být zastoupena předsedou zaměstnaným na 
plný úvazek, jehož jmenuje Rada 
regulačních orgánů na základě zásluh, 

(77) Aby se zajistila stabilita a strategické 
vedení sdružení BEREC v jeho činnostech, 
Rada regulačních orgánů BEREC by měla 
být zastoupena předsedou zaměstnaným na 
plný úvazek, jehož jmenuje Rada 
regulačních orgánů na omezenou dobu na 
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dovedností a znalostí týkajících se 
účastníků na trhu elektronických 
komunikací a těchto trhů a zkušeností v 
oblasti dohledu a tvorby právních předpisů 
a na základě otevřeného výběrového řízení 
organizovaného a vedeného Radou 
regulačních orgánů, jíž je nápomocna 
Komise. V případě jmenování prvního 
předsedy Rady regulačních orgánů by 
Komise měla mimo jiné sestavit užší 
seznam uchazečů na základě jejich zásluh, 
dovedností a znalostí týkajících se 
účastníků na trhu elektronických 
komunikací a těchto trhů a zkušeností v 
oblasti dohledu a tvorby právních předpisů. 
Pokud jde o následující jmenování, 
možnost sestavení užšího seznamu 
uchazečů Komisí by měla být 
přezkoumána ve zprávě předkládané podle 
tohoto nařízení. Úřad BEREC by proto měl 
mít předsedu Rady regulačních orgánů, 
řídící výbor a správního ředitele.

základě zásluh, dovedností a znalostí 
týkajících se účastníků na trhu 
elektronických komunikací a těchto trhů a 
zkušeností v oblasti dohledu a tvorby 
právních předpisů a na základě otevřeného 
výběrového řízení organizovaného a 
vedeného Radou regulačních orgánů, jíž je 
nápomocna Komise. V případě jmenování 
prvního předsedy Rady regulačních orgánů 
by Komise měla mimo jiné sestavit užší 
seznam uchazečů na základě jejich zásluh, 
dovedností a znalostí týkajících se 
účastníků na trhu elektronických 
komunikací a těchto trhů a zkušeností v 
oblasti dohledu a tvorby právních předpisů. 
Pokud jde o následující jmenování, 
možnost sestavení užšího seznamu 
uchazečů Komisí by měla být 
přezkoumána ve zprávě předkládané podle 
tohoto nařízení. Úřad BEREC by proto měl 
mít předsedu Rady regulačních orgánů, 
řídící výbor a správního ředitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytovatelé sítí a služeb 
elektronických komunikací mají právo, 
možnost i snahu rozvíjet, rozšiřovat 
a provozovat své sítě a poskytovat služby 
bez ohledu na to, kde mají své sídlo nebo 
kde na území Unie se nacházejí jejich 
zákazníci;

a) poskytovatelé sítí a služeb 
elektronických komunikací mají právo, 
možnost i snahu rozvíjet, rozšiřovat 
a provozovat své sítě a poskytovat 
interoperabilní služby na evropské úrovni, 
založené na standardizovaných 
otevřených datech a formátech, bez 
ohledu na to, kde mají své sídlo nebo kde 
na území Unie se nacházejí jejich 
zákazníci;

Or. it
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Pozměňovací návrh 311
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytovatelé sítí a služeb 
elektronických komunikací mají právo, 
možnost i snahu rozvíjet, rozšiřovat 
a provozovat své sítě a poskytovat služby 
bez ohledu na to, kde mají své sídlo nebo 
kde na území Unie se nacházejí jejich 
zákazníci;

a) poskytovatelé sítí a služeb 
elektronických komunikací mají právo, 
možnost i snahu rozvíjet, rozšiřovat 
a provozovat své sítě přeshraničně na 
celoevropské úrovni a poskytovat služby 
bez ohledu na to, kde mají své sídlo nebo 
kde na území Unie se nacházejí jejich 
zákazníci;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) občané a podniky mají právo a možnost 
přístupu ke konkurenceschopným, 
bezpečným a spolehlivým službám 
elektronických komunikací bez ohledu 
na to, z jakého místa v Unii jsou služby 
poskytovány, a aniž by čelili omezením 
přeshraničního poskytování těchto služeb 
nebo neodůvodněným dodatečným 
nákladům.

b) občané a podniky mají právo a možnost 
přístupu ke konkurenceschopným, 
bezpečným a spolehlivým službám 
elektronických komunikací se společnými 
pravidly, která zaručují vysokou úroveň 
ochrany, soukromí a bezpečnosti jejich 
osobních údajů, bez ohledu na to, z jakého 
místa v Unii jsou služby poskytovány, a 
aniž by čelili omezením přeshraničního 
poskytování těchto služeb nebo 
neodůvodněným dodatečným nákladům.

Or. it
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Pozměňovací návrh 313
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vyřešení postupného rušení příplatků 
za roamingové komunikace v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajistit zjednodušené, předvídatelné 
a konvergentní podmínky regulace 
klíčových administrativních a obchodních 
aspektů, včetně přiměřenosti jednotlivých 
požadavků, které mohou být zavedeny v 
návaznosti na analýzu trhu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Salvador Sedó i Alabart

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpořit udržitelnost hospodářské 
soutěže v rámci jednotného trhu 
a konkurenceschopnost Unie v 
celosvětovém měřítku a, jakmile 
bude těchto cílů dosaženo, odpovídajícím 
způsobem snížit regulaci určitých tržních 

b) podpořit udržitelnost hospodářské 
soutěže v rámci jednotného trhu, a jakmile 
bude těchto cílů dosaženo, odpovídajícím 
způsobem snížit regulaci určitých tržních 
odvětví;
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odvětví;

Or. es

Odůvodnění

Nový cíl na podporu konkurenceschopnosti EU v celosvětovém měřítku v tomto nařízení EU 
zvýší právní nejistotu.

Pozměňovací návrh 316
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpořit udržitelnost hospodářské 
soutěže v rámci jednotného trhu
a konkurenceschopnost Unie v 
celosvětovém měřítku a, jakmile 
bude těchto cílů dosaženo, odpovídajícím 
způsobem snížit regulaci určitých tržních 
odvětví;

b) podpořit konkurenceschopnost Unie 
v celosvětovém měřítku a snížit regulaci 
určitých tržních odvětví, aby se dosáhlo 
udržitelné hospodářské soutěže v rámci 
jednotného trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) usnadnit poskytování inovativních a 
vysoce kvalitních služeb;

d) usnadnit poskytování inovativních a 
vysoce kvalitních služeb například 
prostřednictvím otevřených dat ve 
standardních interoperabilních 
formátech, jež vedou sami operátoři 
v souhrnné podobě a nelze je vysledovat 
zpět k jednotlivým uživatelům, aby se 
podpořil vznik nových služeb a aplikací 
s přidanou hodnotou, s jejichž pomocí se 
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budou rozvíjet například inteligentní 
města v souladu s cíli digitální agendy pro 
Evropu. 

Or. it

Pozměňovací návrh 318
Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) usnadnit poskytování inovativních a 
vysoce kvalitních služeb;

d) usnadnit poskytování inovativních a 
vysoce kvalitních služeb a také cenově 
dostupného přístupu k širokopásmovým 
komunikacím, s ohledem zejména na 
potřeby malých a středních podniků a 
operátorů neziskového sektoru 
poskytujících služby přístupu k internetu a 
na přínos pro ně;

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) usnadnit poskytování inovativních a 
vysoce kvalitních služeb;

d) usnadnit poskytování inovativních a 
vysoce kvalitních služeb a přiměřeného 
přístupu k širokopásmovému připojení;

Or. es

Pozměňovací návrh 320
Jean-Pierre Audy
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) podpořit udržitelnou hospodářskou 
soutěž v rámci jednotného trhu a zajistit 
rovné podmínky pro všechny subjekty 
hospodářské soutěže na tomto trhu, pokud 
jde o pravidla a regulaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) zajistit zjednodušené, předvídatelné 
a jednotné podmínky regulace klíčových 
administrativních a obchodních aspektů, 
včetně přiměřenosti jednotlivých 
požadavků, které mohou být zavedeny v 
návaznosti na analýzu trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zajistit, aby s veškerým internetovým 
provozem bylo nakládáno rovnocenně, bez 
diskriminace, omezení nebo interferencí 
bez ohledu na jeho odesílatele, příjemce, 
typ, obsah, zařízení, službu nebo aplikaci;
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Or. en

Pozměňovací návrh 323
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zabezpečit jednotné výchozí podmínky 
a podmínky hospodářské soutěže mezi 
poskytovateli služeb elektronických 
komunikací a poskytovateli služeb 
informační společnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 324
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) vytvořit spravedlivé podmínky 
hospodářské soutěže mezi poskytovateli 
služeb elektronických komunikací a 
poskytovateli služeb informační 
společnosti.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k narůstajícímu sbližování je třeba nastavit rovné podmínky mezi regulovanými 
poskytovateli telekomunikačních služeb a poskytovateli internetových služeb.

Pozměňovací návrh 325
Paul Rübig
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. vybudovat společný právní rámec pro 
poskytovatele služeb elektronických 
komunikací i poskytovatele informačních 
služeb;

Or. de

Pozměňovací návrh 326
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jednotné evropské oprávnění pro 
poskytovatele služeb elektronických 
komunikací;

a) zavedení jednotného evropského 
standardního formuláře pro oznámení, 
které každému členskému státu poskytne 
všechny informace potřebné při postupu 
udělování oprávnění;

Or. ro

Pozměňovací návrh 327
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) další sbližování podmínek regulace, 
pokud jde o nutnost a přiměřenost 
nápravných opatření ukládaných 
vnitrostátními regulačními orgány 
evropským poskytovatelům elektronických 
komunikací;

b) další sbližování podmínek regulace, 
pokud jde o nutnost a přiměřenost 
nápravných opatření ukládaných 
vnitrostátními regulačními orgány 
poskytovatelům elektronických 
komunikací;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 328
Marisa Matias

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) postupné zrušení neodůvodněných 
příplatků za komunikace v rámci Unie a 
roamingové komunikace v Unii.

f) postupné zrušení roamingu v Unii.

Or. pt

Pozměňovací návrh 329
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „jednotným evropským oprávněním“ se 
rozumí právní rámec platný pro 
evropského poskytovatele elektronických 
komunikací v celé Unii na základě 
všeobecného oprávnění uděleného 
v domovském členském státě a v souladu 
s tímto nařízením;

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 330
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „domovským členským státem“ se 
rozumí členský stát, v němž má evropský 

vypouští se
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poskytovatel elektronických komunikací 
hlavní provozovnu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 331
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „hlavní provozovnou“ se rozumí místo 
usazení v členském státě, v němž jsou 
přijímána hlavní rozhodnutí, pokud jde 
o poskytování sítí nebo služeb 
elektronických komunikací v Unii a s tím 
související investice;

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 332
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „harmonizovaným rádiovým spektrem 
pro bezdrátové širokopásmové 
komunikace“ se rozumí rádiové spektrum, 
jehož dostupnost a efektivní využívání je 
regulováno harmonizovanými předpisy 
na úrovni Unie, zejména rozhodnutím 
Evropského parlamentu a Rady 
676/2002/ES27, a které je určeno pro služby 
elektronických komunikací s výjimkou 
služeb rozhlasového a televizního vysílání;

8. „harmonizovaným rádiovým spektrem 
pro bezdrátové širokopásmové 
komunikace“ se rozumí rádiové spektrum, 
jehož dostupnost a efektivní využívání je 
regulováno harmonizovanými předpisy 
na úrovni Unie prostřednictvím přidělení 
primárního využití v souladu 
s ustanoveními a postupy stanovenými ve 
směrnici 2002/21/ES a rozhodnutím
Evropského parlamentu a Rady 
676/2002/ES27, a které je určeno pro služby 
elektronických komunikací s výjimkou 
služeb rozhlasového a televizního vysílání;
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__________________ __________________
27 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

27 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

Or. de

Pozměňovací návrh 333
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „harmonizovaným rádiovým spektrem 
pro bezdrátové širokopásmové 
komunikace“ se rozumí rádiové spektrum, 
jehož dostupnost a efektivní využívání je 
regulováno harmonizovanými předpisy 
na úrovni Unie, zejména rozhodnutím 
Evropského parlamentu a Rady 
676/2002/ES27, a které je určeno pro služby 
elektronických komunikací s výjimkou 
služeb rozhlasového a televizního vysílání;

8. „harmonizovaným rádiovým spektrem 
pro bezdrátové širokopásmové 
komunikace“ se rozumí rádiové spektrum, 
jehož dostupnost a efektivní využívání je 
regulováno harmonizovanými předpisy 
na úrovni Unie prostřednictvím přidělení 
primárního využití v souladu 
s ustanoveními a postupy stanovenými ve 
směrnici 2002/21/ES a rozhodnutím 
Evropského parlamentu a Rady 
676/2002/ES27, a které je určeno pro služby 
elektronických komunikací s výjimkou 
služeb rozhlasového a televizního vysílání;

__________________ __________________
27 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

27 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

Or. de

Pozměňovací návrh 334
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „harmonizovaným rádiovým spektrem 
pro bezdrátové širokopásmové 
komunikace“ se rozumí rádiové spektrum, 
jehož dostupnost a efektivní využívání je 
regulováno harmonizovanými předpisy 
na úrovni Unie, zejména rozhodnutím 
Evropského parlamentu a Rady 
676/2002/ES27, a které je určeno pro služby 
elektronických komunikací s výjimkou 
služeb rozhlasového a televizního vysílání;

8. „harmonizovaným rádiovým spektrem 
pro bezdrátové širokopásmové 
komunikace“ se rozumí rádiové spektrum, 
jehož dostupnost, efektivní a primární 
využívání je regulováno harmonizovanými 
předpisy na úrovni Unie v souladu se 
směrnicí 2002/21/ES a s rozhodnutím 
Evropského parlamentu a Rady 
676/2002/ES27, a které je určeno pro služby 
elektronických komunikací s výjimkou 
služeb rozhlasového a televizního vysílání;

__________________ __________________
27 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

27 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „harmonizovaným rádiovým spektrem 
pro bezdrátové širokopásmové 
komunikace“ se rozumí rádiové spektrum, 
jehož dostupnost a efektivní využívání je 
regulováno harmonizovanými předpisy 
na úrovni Unie, zejména rozhodnutím 
Evropského parlamentu a Rady 
676/2002/ES27, a které je určeno pro služby 
elektronických komunikací s výjimkou 
služeb rozhlasového a televizního vysílání;

8. „harmonizovaným rádiovým spektrem 
pro bezdrátové širokopásmové 
komunikace“ se rozumí rádiové spektrum, 
jehož dostupnost, efektivita a primární 
využívání je regulováno harmonizovanými 
předpisy na úrovni Unie v souladu se 
směrnicí 2002/21/ES a s rozhodnutím 
Evropského parlamentu a Rady 
676/2002/ES27, a které je určeno pro služby 
elektronických komunikací s výjimkou 
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služeb rozhlasového a televizního vysílání;
__________________ __________________
27 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

27 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

Or. fr

Pozměňovací návrh 336
Sabine Verheyen, Doris Pack

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „harmonizovaným rádiovým spektrem 
pro bezdrátové širokopásmové 
komunikace“ se rozumí rádiové spektrum, 
jehož dostupnost a efektivní využívání je 
regulováno harmonizovanými předpisy 
na úrovni Unie, zejména rozhodnutím 
Evropského parlamentu a Rady 
676/2002/ES27, a které je určeno pro služby 
elektronických komunikací s výjimkou 
služeb rozhlasového a televizního vysílání;

8. „harmonizovaným rádiovým spektrem 
pro bezdrátové širokopásmové 
komunikace“ se rozumí rádiové spektrum, 
jehož dostupnost a efektivní využívání je 
regulováno harmonizovanými předpisy 
na úrovni Unie v souladu s ustanoveními a 
postupy stanovenými ve směrnici 
2002/21/ES a rozhodnutím Evropského 
parlamentu a Rady 676/2002/ES27, a které 
je určeno pro služby elektronických 
komunikací s výjimkou služeb 
rozhlasového a televizního vysílání;

__________________ __________________
27 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

27 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

Or. en
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Pozměňovací návrh 337
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „harmonizovaným rádiovým spektrem 
pro bezdrátové širokopásmové 
komunikace“ se rozumí rádiové spektrum, 
jehož dostupnost a efektivní využívání je 
regulováno harmonizovanými předpisy 
na úrovni Unie, zejména rozhodnutím 
Evropského parlamentu a Rady 
676/2002/ES27, a které je určeno pro služby 
elektronických komunikací s výjimkou 
služeb rozhlasového a televizního vysílání;

8. „harmonizovaným rádiovým spektrem 
pro bezdrátové širokopásmové 
komunikace“ se rozumí rádiové spektrum, 
jehož dostupnost a efektivní využívání je 
regulováno harmonizovanými předpisy 
na úrovni Unie v souladu se směrnicí 
2002/21/ES a rozhodnutím Evropského 
parlamentu a Rady 676/2002/ES27, a které 
je určeno pro služby elektronických 
komunikací s výjimkou služeb 
rozhlasového a televizního vysílání;

__________________ __________________
27 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

27 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

Or. de

Pozměňovací návrh 338
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „bezdrátovým přístupovým bodem 
malého dosahu“ se rozumí zařízení pro 
bezdrátový přístup k síti malých rozměrů, s 
nízkým výkonem a malého dosahu, které 
může nebo nemusí být součástí veřejné 
pozemní mobilní komunikační sítě 
a vybaveno jednou nebo více anténami s 
minimálním vizuálním dopadem a které 

9. „bezdrátovým přístupovým bodem 
malého dosahu“ se rozumí zařízení pro 
bezdrátový přístup k síti malých rozměrů, s 
nízkým výkonem a malého dosahu, 
využívající licencované spektrum nebo 
kombinaci licencovaného a bezlicenčního 
spektra, které může nebo nemusí být 
součástí veřejné pozemní mobilní 
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umožňuje bezdrátový přístup veřejnosti 
k sítím elektronických komunikací bez 
ohledu na použitou topologii sítě;

komunikační sítě a vybaveno jednou nebo 
více anténami s minimálním vizuálním 
dopadem a které umožňuje bezdrátový 
přístup veřejnosti k sítím elektronických 
komunikací bez ohledu na použitou 
topologii sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. „rádiovou místní sítí (RLAN)“ se 
rozumí bezdrátové přístupové systémy s 
nízkým výkonem a malým dosahem a 
s nízkým rizikem interferencí s jinými 
podobnými systémy umístěnými 
v bezprostřední blízkosti jinými uživateli, 
které fungují na základě nevýhradního
využívání spektra, jehož dostupnost 
a efektivní využívání je regulováno 
harmonizovanými předpisy na úrovni 
Unie;

10. „rádiovou místní sítí (RLAN)“ se 
rozumí bezdrátové přístupové systémy s 
nízkým výkonem a malým dosahem a 
s nízkým rizikem interferencí s jinými 
podobnými systémy umístěnými 
v bezprostřední blízkosti jinými uživateli, 
které fungují na základě bezlicenčního
využívání spektra, jehož dostupnost 
a efektivní využívání je regulováno 
harmonizovanými předpisy na úrovni Unie, 
aniž je dotčen bezlicenční režim, který 
nezahrnuje žádná práva na regulační 
ochranu ani práva způsobovat škodlivé 
rušení licenčním rádiovým systémům 
nebo v sousedních pásmech;

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. „zásadou maximálního úsilí“ se 
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rozumí záruka, že požadavky na přenos 
údajů se budou vyřizovat co nejrychleji 
v pořadí, v němž byly doručeny, 
a nezávisle na obsahu, službě, aplikaci, 
původu nebo cílové adrese;

Or. de

Pozměňovací návrh 341
Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. „konektivitou se zaručenou kvalitou 
služby (ASQ)“ se rozumí produkt 
dostupný prostřednictvím IP ústředny, 
který zákazníkům umožňuje nastavit 
komunikační IP spojení mezi 
propojovacím bodem a jedním nebo 
několika koncovými body pevné sítě 
a umožňuje stanovenou úroveň 
výkonnosti end-to-end sítě pro 
poskytování specifických služeb koncovým 
uživatelům založených na poskytování 
určité zaručené kvality služeb podle 
daných parametrů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. „konektivitou se zaručenou kvalitou 
služby (ASQ)“ se rozumí produkt 
dostupný prostřednictvím IP ústředny, 
který zákazníkům umožňuje nastavit 

vypouští se
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komunikační IP spojení mezi 
propojovacím bodem a jedním nebo 
několika koncovými body pevné sítě 
a umožňuje stanovenou úroveň 
výkonnosti end-to-end sítě pro 
poskytování specifických služeb koncovým 
uživatelům založených na poskytování 
určité zaručené kvality služeb podle 
daných parametrů;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. „konektivitou se zaručenou kvalitou 
služby (ASQ)“ se rozumí produkt 
dostupný prostřednictvím IP ústředny, 
který zákazníkům umožňuje nastavit 
komunikační IP spojení mezi 
propojovacím bodem a jedním nebo 
několika koncovými body pevné sítě 
a umožňuje stanovenou úroveň 
výkonnosti end-to-end sítě pro 
poskytování specifických služeb koncovým 
uživatelům založených na poskytování 
určité zaručené kvality služeb podle 
daných parametrů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. „konektivitou se zaručenou kvalitou 
služby (ASQ)“ se rozumí produkt 
dostupný prostřednictvím IP ústředny, 
který zákazníkům umožňuje nastavit 
komunikační IP spojení mezi 
propojovacím bodem a jedním nebo 
několika koncovými body pevné sítě 
a umožňuje stanovenou úroveň 
výkonnosti end-to-end sítě pro 
poskytování specifických služeb koncovým 
uživatelům založených na poskytování 
určité zaručené kvality služeb podle 
daných parametrů;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 345
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a. „odůvodněným řízením provozu“ se 
rozumí výjimka ze zásady maximálního 
úsilí, která je přípustná v případě, že je 
toto řízení technicky podmíněno 
a odpovídá zásadám nutnosti, 
přiměřenosti, zajištění účinnosti, 
nediskriminace a transparentnosti 
a dalším podmínkám tohoto nařízení;

Or. de

Pozměňovací návrh 346
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 12 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a. „neutralitou sítě“ se rozumí zásada,
aby s veškerým internetovým provozem 
bylo nakládáno rovnocenně, bez 
diskriminace, omezení nebo interferencí 
bez ohledu na jeho odesílatele, příjemce, 
typ, obsah, zařízení, službu nebo aplikaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. „službou připojení k internetu“ se 
rozumí veřejně dostupná služba 
elektronických komunikací, která 
umožňuje připojení k internetu, a tím 
propojení prakticky všech koncových bodů 
připojených k internetu, bez ohledu na 
použitou technologii sítě;

14. „službou připojení k internetu“ se 
rozumí veřejně dostupná služba 
elektronických komunikací, která 
umožňuje připojení k internetu, a tím 
propojení prakticky všech koncových bodů 
připojených k internetu, bez ohledu na 
použitou technologii sítě; členské státy 
stanoví přiměřené minimální požadavky 
na kvalitu služeb přístupu k internetu, 
které budou neustále zdokonalovány v 
souladu s technologickým pokrokem; 
služba připojení k internetu umožňuje 
koncovým uživatelům využívat veškeré 
internetové aplikace na základě zásady 
maximálního úsilí; jedinou výjimkou je 
přiměřené odůvodněné řízení provozu, 
které je přípustné v případě, že jsou jasně 
vymezeny podmínky jeho použití;

Or. de

Pozměňovací návrh 348
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. „službou připojení k internetu“ se 
rozumí veřejně dostupná služba 
elektronických komunikací, která 
umožňuje připojení k internetu, a tím 
propojení prakticky všech koncových bodů 
připojených k internetu, bez ohledu na 
použitou technologii sítě;

14. „službou otevřeného připojení k 
internetu“ se rozumí veřejně dostupná 
služba elektronických komunikací, která 
umožňuje připojení k internetu v takové 
kvalitě, jež odráží technologický pokrok, 
a tím umožňuje propojení všech 
koncových bodů připojených k internetu, 
bez ohledu na použitou technologii sítě a 
bez jakýchkoli omezení vyměňovaného
právního obsahu. Umožňuje koncovým 
uživatelům spouštět veškeré aplikace 
využívající funkce elektronické 
komunikace internetu. Služba 
neomezeného přístupu k internetu je 
založena na zásadě maximálního úsilí a 
jedinou dovolenou výjimkou jsou 
přiměřená technická opatření řízení 
provozu nebo provádění nařízení soudu;

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. „službou připojení k internetu“ se 
rozumí veřejně dostupná služba 
elektronických komunikací, která 
umožňuje připojení k internetu, a tím 
propojení prakticky všech koncových bodů 
připojených k internetu, bez ohledu na 
použitou technologii sítě;

14. „službou připojení k internetu“ se 
rozumí veřejně dostupná služba 
elektronických komunikací, která 
umožňuje připojení k internetu, a tím 
propojení prakticky všech koncových bodů 
připojených k internetu, bez ohledu na 
použitou technologii sítě. Umožňuje 
koncovým uživatelům používat veškeré 
aplikace využívající síť elektronických 
komunikací na základě zásady 
maximálního úsilí;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 350
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. „službou připojení k internetu“ se 
rozumí veřejně dostupná služba 
elektronických komunikací, která 
umožňuje připojení k internetu, a tím 
propojení prakticky všech koncových bodů 
připojených k internetu, bez ohledu na 
použitou technologii sítě;

14. „službou připojení k internetu“ se 
rozumí veřejně dostupná služba 
elektronických komunikací, která 
umožňuje připojení k internetu, a tím 
propojení prakticky všech koncových bodů 
připojených k internetu, bez ohledu na 
použitou technologii sítě. Umožňuje 
koncovým uživatelům spouštět veškeré 
aplikace využívající internetovou síť 
elektronické komunikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. „službou připojení k internetu“ se 
rozumí veřejně dostupná služba 
elektronických komunikací, která 
umožňuje připojení k internetu, a tím 
propojení prakticky všech koncových bodů 
připojených k internetu, bez ohledu na 
použitou technologii sítě;

14. „službou připojení k internetu“ se 
rozumí veřejně dostupná služba 
elektronických komunikací, která 
umožňuje připojení k internetu, a tím 
propojení prakticky všech koncových bodů 
připojených k internetu, bez ohledu na 
použité technologie sítě;

Or. en



AM\1012835CS.doc 151/211 PE524.835v01-00

CS

Pozměňovací návrh 352
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. „službou připojení k internetu“ se 
rozumí veřejně dostupná služba 
elektronických komunikací, která 
umožňuje připojení k internetu, a tím 
propojení prakticky všech koncových bodů 
připojených k internetu, bez ohledu na 
použitou technologii sítě;

14. „službou připojení k internetu“ se 
rozumí veřejně dostupná služba 
elektronických komunikací, která 
umožňuje připojení k internetu, a tím 
propojení prakticky všech koncových bodů 
připojených k internetu, bez ohledu na 
použitou technologii sítě či použitá 
zařízení;

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o další vyjasnění ohledně různých zařízení.

Pozměňovací návrh 353
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. „specializovanými službami“ se rozumí 
služby elektronických komunikací nebo 
jiné služby, které umožňují přístup 
ke konkrétnímu obsahu, aplikacím nebo 
službám, případně jejich kombinaci, a 
jejichž technické vlastnosti jsou mezi 
koncovými body kontrolovány, nebo které 
umožňují odesílat nebo přijímat data 
mezi určitým počtem subjektů nebo 
koncových bodů a nejsou nabízeny ani 
běžně používány jako náhrada za službu 
připojení k internetu;

15. „specializovanými službami“ se rozumí 
služby elektronických komunikací nebo 
jiné služby poskytované a provozované 
pouze v rámci uzavřených sítí 
elektronických komunikací, jež nejsou 
nabízeny či užívány jako náhrada za 
internet nebo které nejsou funkčně 
identické s obsahem, aplikacemi nebo 
službami otevřeného internetu. 
Specializovaná služba je přípustná pouze 
tehdy, kdy existuje prokazatelná technická 
a faktická potřeba, nad rámec vlastního 
ekonomického zájmu, kritických aplikací 
v reálném čase s určitou úrovní kvality. 
Vyznačuje se jasně definovanými, 



PE524.835v01-00 152/211 AM\1012835CS.doc

CS

zaručenými a přizpůsobenými parametry 
kvality služby, které podléhají neustálému 
ucelenému řízení poskytovatelem 
specializované služby až do „poslední 
míle“. Specializovaná služba se nesmí 
omezit na koncový bod kontrolovaný 
poskytovatelem služby;

Or. de

Pozměňovací návrh 354
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. „specializovanými službami“ se rozumí 
služby elektronických komunikací nebo 
jiné služby, které umožňují přístup 
ke konkrétnímu obsahu, aplikacím nebo 
službám, případně jejich kombinaci, a 
jejichž technické vlastnosti jsou mezi 
koncovými body kontrolovány, nebo které 
umožňují odesílat nebo přijímat data 
mezi určitým počtem subjektů nebo 
koncových bodů a nejsou nabízeny ani 
běžně používány jako náhrada za službu
připojení k internetu;

15. „specializovanými službami“ se rozumí 
služby elektronických komunikací 
provozované v rámci uzavřených sítí 
elektronických komunikací pomocí 
internetového protokolu s přísnou 
kontrolou přístupu, které nejsou nabízeny 
jako náhrada za službu připojení 
k internetu ani nejsou funkčně identické 
se službami dostupnými prostřednictvím 
veřejné služby připojení k internetu;

Or. en

Odůvodnění

Vychází z definice sdružení BEREC, která zdůrazňuje myšlenku, že specializovanou službu 
nelze provozovat na internetu založeném na zásadě maximálního úsilí, ale musí být 
provozována odděleně, konkrétně v rámci uzavřené sítě s přísnou kontrolou přístupu. 
Specializovaná služba dále nesmí být duplicitní k žádné službě, která již na internetu existuje, 
jelikož by to představovalo obcházení pravidel neutrality sítě.

Pozměňovací návrh 355
Marietje Schaake, Nadja Hirsch
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. „specializovanými službami“ se rozumí 
služby elektronických komunikací nebo 
jiné služby, které umožňují přístup 
ke konkrétnímu obsahu, aplikacím nebo 
službám, případně jejich kombinaci, a 
jejichž technické vlastnosti jsou mezi 
koncovými body kontrolovány, nebo které 
umožňují odesílat nebo přijímat data 
mezi určitým počtem subjektů nebo 
koncových bodů a nejsou nabízeny ani 
běžně používány jako náhrada za službu 
připojení k internetu;

15. „specializovanými službami“ se rozumí 
služby elektronických komunikací 
provozované v rámci uzavřených sítí 
elektronických komunikací pomocí 
internetového protokolu s přísnou 
kontrolou přístupu, které nejsou nabízeny 
ani používány jako náhrada za službu 
připojení k internetu ani nejsou funkčně 
identické se službami dostupnými 
prostřednictvím veřejné služby připojení 
k internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. „specializovanými službami“ se rozumí 
služby elektronických komunikací nebo 
jiné služby, které umožňují přístup 
ke konkrétnímu obsahu, aplikacím nebo 
službám, případně jejich kombinaci, a 
jejichž technické vlastnosti jsou mezi 
koncovými body kontrolovány, nebo které 
umožňují odesílat nebo přijímat data 
mezi určitým počtem subjektů nebo 
koncových bodů a nejsou nabízeny ani 
běžně používány jako náhrada za službu 
připojení k internetu;

15. „specializovanými službami“ se rozumí 
služby elektronických komunikací 
provozované v rámci uzavřených sítí 
elektronických komunikací pomocí 
internetového protokolu s přísnou 
kontrolou přístupu, které nejsou nabízeny 
nebo používány jako náhrada za službu 
připojení k internetu ani nejsou funkčně 
identické se službami dostupnými 
prostřednictvím veřejné služby připojení 
k internetu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 357
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. „specializovanými službami“ se rozumí 
služby elektronických komunikací nebo 
jiné služby, které umožňují přístup 
ke konkrétnímu obsahu, aplikacím nebo 
službám, případně jejich kombinaci, a 
jejichž technické vlastnosti jsou mezi 
koncovými body kontrolovány, nebo které 
umožňují odesílat nebo přijímat data 
mezi určitým počtem subjektů nebo 
koncových bodů a nejsou nabízeny ani 
běžně používány jako náhrada za službu 
připojení k internetu;

15. „specializovanými službami“ se rozumí 
služby elektronických komunikací nebo 
jiné služby, které jsou poskytovány a 
provozovány v uzavřené síti 
elektronických komunikací pomocí 
internetového protokolu a vycházejí z 
přísné kontroly přístupu a nejsou nabízeny 
ani běžně používány jako náhrada za 
službu připojení k internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. „specializovanými službami“ se rozumí 
služby elektronických komunikací nebo 
jiné služby, které umožňují přístup 
ke konkrétnímu obsahu, aplikacím nebo 
službám, případně jejich kombinaci, a 
jejichž technické vlastnosti jsou mezi 
koncovými body kontrolovány, nebo které 
umožňují odesílat nebo přijímat data 
mezi určitým počtem subjektů nebo 
koncových bodů a nejsou nabízeny ani
běžně používány jako náhrada za službu 
připojení k internetu;

15. „specializovanými službami“ se rozumí 
služby elektronických komunikací nebo 
jiné služby, které umožňují přístup 
ke konkrétnímu obsahu, aplikacím nebo 
službám, případně jejich kombinaci, a 
jejichž technické vlastnosti jsou mezi 
koncovými body kontrolovány, nebo které 
umožňují odesílat data mezi určitým 
počtem subjektů nebo koncových bodů, 
a jsou poskytovány a provozovány 
v uzavřených sítích elektronické 
komunikace využívající internetový 
protokol. Tyto sítě jsou předmětem 
přísných kontrol přípustnosti. 
Specializovaná služba nesmí být 
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používána jako o náhrada za službu 
připojení k internetu;

Or. de

Pozměňovací návrh 359
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. „specializovanými službami“ se rozumí 
služby elektronických komunikací nebo 
jiné služby, které umožňují přístup 
ke konkrétnímu obsahu, aplikacím nebo 
službám, případně jejich kombinaci, a 
jejichž technické vlastnosti jsou mezi 
koncovými body kontrolovány, nebo které 
umožňují odesílat nebo přijímat data 
mezi určitým počtem subjektů nebo 
koncových bodů a nejsou nabízeny ani 
běžně používány jako náhrada za službu 
připojení k internetu;

15. „specializovanými službami“ se rozumí 
služby elektronických komunikací nebo 
jiné služby využívající internetový 
protokol, které umožňují stanovenému 
počtu subjektů optimalizovaný přístup 
ke konkrétnímu obsahu, aplikacím nebo 
službám, případně jejich kombinaci, a 
jejichž technické vlastnosti jsou 
kontrolovány pomocí řízení provozu s 
cílem zajistit odpovídající vlastnosti služby
a nejsou nabízeny ani běžně používány 
jako náhrada za službu připojení 
k internetu;

Or. en

Odůvodnění

Kontrola specializovaných služeb mezi koncovými body by nemusela být vždy technicky 
možná nebo v některých případech dokonce zamýšlená, neboť by např. mohla být 
optimalizována pouze část přenosové cesty. Není také jasné, zda je úplná kontrola mezi 
koncovými body proveditelná u mobilních datových sítí. Kromě toho bylo výslovně zmíněno, 
že optimalizovaný přístup přirozeně zahrnuje řízení provozu.

Pozměňovací návrh 360
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 15



PE524.835v01-00 156/211 AM\1012835CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. „specializovanými službami“ se rozumí 
služby elektronických komunikací nebo 
jiné služby, které umožňují přístup 
ke konkrétnímu obsahu, aplikacím nebo 
službám, případně jejich kombinaci, a 
jejichž technické vlastnosti jsou mezi 
koncovými body kontrolovány, nebo které 
umožňují odesílat nebo přijímat data 
mezi určitým počtem subjektů nebo 
koncových bodů a nejsou nabízeny ani 
běžně používány jako náhrada za službu 
připojení k internetu;

15. „specializovanými službami“ se rozumí 
služby elektronických komunikací nebo 
jiné služby, které umožňují přístup ke 
konkrétnímu obsahu, aplikacím nebo 
službám, případně jejich kombinaci, a 
jejich využívání, s cílem zajistit 
odpovídající vlastnosti mezi koncovými 
body. Specializované služby jsou 
provozovány v rámci uzavřených sítí 
elektronické komunikace, a jsou tak jasně 
odděleny od služeb připojení k internetu a 
nejsou nabízeny ani používány jako 
náhrada za službu připojení k internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. „specializovanými službami“ se rozumí 
služby elektronických komunikací nebo 
jiné služby, které umožňují přístup 
ke konkrétnímu obsahu, aplikacím nebo 
službám, případně jejich kombinaci, a 
jejichž technické vlastnosti jsou mezi 
koncovými body kontrolovány, nebo které 
umožňují odesílat nebo přijímat data 
mezi určitým počtem subjektů nebo 
koncových bodů a nejsou nabízeny ani 
běžně používány jako náhrada za službu 
připojení k internetu;

15. „specializovanými službami“ se rozumí 
služby elektronických komunikací nebo 
jiné služby, které umožňují přístup 
ke konkrétnímu obsahu, aplikacím nebo 
službám, případně jejich kombinaci, a 
které podléhají kontrole přístupu a jejichž 
technické vlastnosti jsou kontrolovány za 
použití řízení provozu, aby se zajistily 
odpovídající vlastnosti služby, nebo které 
umožňují odesílat nebo přijímat data 
mezi určitým počtem subjektů nebo 
koncových bodů a nejsou nabízeny ani 
běžně používány jako náhrada za službu 
připojení k internetu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 362
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. „specializovanými službami“ se rozumí 
služby elektronických komunikací nebo 
jiné služby, které umožňují přístup 
ke konkrétnímu obsahu, aplikacím nebo 
službám, případně jejich kombinaci, a 
jejichž technické vlastnosti jsou mezi 
koncovými body kontrolovány, nebo které 
umožňují odesílat nebo přijímat data 
mezi určitým počtem subjektů nebo 
koncových bodů a nejsou nabízeny ani 
běžně používány jako náhrada za službu 
připojení k internetu;

15. „specializovanými službami“ se rozumí 
služby elektronických komunikací nebo 
jiné služby, které umožňují přístup 
ke konkrétnímu obsahu, aplikacím nebo 
službám, případně jejich kombinaci 
s definovanou kvalitou služby nebo 
vymezenou kapacitou, a jejichž technické 
vlastnosti jsou mezi koncovými body 
kontrolovány, nebo které umožňují odesílat 
nebo přijímat data mezi určitým počtem 
subjektů nebo koncových bodů a nejsou 
nabízeny ani běžně používány jako náhrada 
za službu připojení k internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Kapitola 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jednotné evropské oprávnění Harmonizace a zjednodušení předpisů pro 
oprávnění

Or. ro

Pozměňovací návrh 364
Lambert van Nistelrooij

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

1. Evropský poskytovatel elektronických 
komunikací má právo zajišťovat sítě 
a poskytovat služby elektronických 
komunikací v celé Unii a vykonávat práva 
spojená se zajišťováním sítí 
a poskytováním služeb ve všech členských 
státech, v nichž vykonává svou činnost na 
základě jednotného evropského 
oprávnění, jež podléhá pouze oznamovací 
povinnosti podle článku 4.

1. Každý poskytovatel elektronických 
komunikací usazený v Unii má právo 
zajišťovat sítě a poskytovat služby 
elektronických komunikací v celé Unii 
a vykonávat práva spojená se 
zajišťováním sítí a poskytováním služeb 
ve všech členských státech, v nichž 
vykonává svou činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský poskytovatel elektronických 
komunikací má právo zajišťovat sítě 
a poskytovat služby elektronických 
komunikací v celé Unii a vykonávat práva 
spojená se zajišťováním sítí 
a poskytováním služeb ve všech členských 
státech, v nichž vykonává svou činnost na 
základě jednotného evropského 
oprávnění, jež podléhá pouze oznamovací 
povinnosti podle článku 4.

1. Poskytovatel elektronických komunikací 
má právo zajišťovat sítě a poskytovat 
služby elektronických komunikací v celé 
Unii a vykonávat práva spojená se 
zajišťováním sítí a poskytováním služeb ve 
všech členských státech, v nichž vykonává 
svou činnost podle článku 3 směrnice 
2002/20/ES ve znění směrnice 
2009/140/ES, na základě oznámení pro 
každý dotčený členský stát. Formát 
oznámení má jednotný evropský 
standardní formát podle článku 4. 

Or. ro

Pozměňovací návrh 366
Silvia-Adriana Ţicău

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

2. Není-li v tomto nařízení stanoveno 
jinak, a aniž je dotčeno nařízení (EU) 
č. 531/2012, podléhá činnost evropského 
poskytovatele elektronických komunikací 
pravidlům a podmínkám uplatňovaným 
v jednotlivých dotčených členských státech 
v souladu s právními předpisy Unie.

2. Činnost evropského poskytovatele 
elektronických komunikací podléhá 
pravidlům a podmínkám uplatňovaným 
v jednotlivých dotčených členských státech 
v souladu s právními předpisy Unie.

Or. ro

Pozměňovací návrh 367
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od článku 12 směrnice 
2002/20/ES mohou být evropskému 
poskytovateli elektronických komunikací 
uloženy správní poplatky uplatňované 
v hostitelském členském státě, pouze 
pokud je jeho roční obrat služeb 
elektronických komunikací v tomto 
členském státě vyšší než 0,5 % celkového 
obratu vnitrostátních elektronických 
komunikací. Při vyměřování těchto 
poplatků se bere v úvahu pouze obrat 
služeb elektronických komunikací 
v daném členském státě.

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 368
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od čl. 13 odst. 1 písm. b) 
směrnice 2002/22/ES může 
být evropskému poskytovateli 
elektronických komunikací uložena 
povinnost podílet se na nesení čistých 
nákladů spojených s povinností 
poskytovat univerzální službu 
v hostitelském členském státě, pouze 
pokud je jeho roční obrat služeb 
elektronických komunikací v tomto 
členském státě vyšší než 3 % celkového 
obratu vnitrostátních elektronických 
komunikací. Při vyměřování tohoto podílu 
na nákladech se bere v úvahu pouze obrat 
v daném členském státě.

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 369
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Evropský poskytovatel elektronických 
komunikací má v objektivně srovnatelných 
situacích nárok na rovné zacházení ze 
strany vnitrostátních regulačních orgánů 
různých členských států.

5. Vnitrostátní regulační orgány musí 
jednat s poskytovateli elektronických 
komunikací ve srovnatelných situacích
stejným způsobem, a to bez ohledu na to, 
ve kterém členském státě sídlí.

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Evropský poskytovatel elektronických 
komunikací má v objektivně srovnatelných 
situacích nárok na rovné zacházení ze 
strany vnitrostátních regulačních orgánů 
různých členských států.

5. Poskytovatelé elektronických 
komunikací mají v objektivně 
srovnatelných situacích nárok na rovné 
zacházení ze strany vnitrostátních 
regulačních orgánů různých členských 
států.

Or. ro

Pozměňovací návrh 371
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V případě, že mezi podniky, z nichž 
jeden je evropský poskytovatel 
elektronických komunikací, vznikne spor 
týkající se povinností v hostitelském 
členském státě vyplývajících ze směrnic 
2002/19/ES, 2002/20/ES, 2002/21/ES 
a 2002/22/ES, tohoto nařízení nebo 
nařízení (EU) č. 531/2012, může se 
evropský poskytovatel elektronických 
komunikací obrátit na vnitrostátní 
regulační orgán svého domovského 
členského státu, který může v zájmu 
vytváření jednotné regulační praxe vydat 
k dané věci své stanovisko. Vnitrostátní 
regulační orgán hostitelského členského 
státu při rozhodování sporu toto 
stanovisko vnitrostátního regulačního 
orgánu domovského členského státu v co 
nejvyšší míře zohlední.

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 372
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Evropští poskytovatelé elektronických 
komunikací, kteří jsou ke dni vstupu 
tohoto nařízení v platnost 
oprávněni zajišťovat sítě a poskytovat 
služby elektronických komunikací ve více 
než jednom členském státě, předloží 
oznámení podle článku 4 nejpozději do 1. 
července 2016.

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 373
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Článek 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznamovací postup pro evropské 
poskytovatele elektronických komunikací

Standardní oznamovací formát

Or. ro

Pozměňovací návrh 374
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před zahájením činnosti alespoň 
v jednom členském státě předloží evropský 
poskytovatel elektronických komunikací 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu 
domovského členského státu jednotné 
oznámení podle tohoto nařízení.

1. Komise nejpozději 30. prosince 2014 po 
konzultaci se všemi zúčastněnými 
stranami a sdružením BEREC přijme 
prováděcí akty pro stanovení 
standardního formátu oznámení.
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Or. ro

Pozměňovací návrh 375
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení musí obsahovat prohlášení 
o zajišťování sítí a poskytování služeb 
elektronických komunikací nebo záměr 
zahájit zajišťování a poskytování služeb 
elektronických komunikací a musí k 
němu být přiloženy pouze tyto údaje:

vypouští se

a) název či jméno poskytovatele, jeho 
právní status a forma, identifikační číslo, 
je-li poskytovatel zapsán v obchodním 
nebo obdobném veřejném rejstříku, 
adresa hlavní provozovny, kontaktní 
osoba, stručný popis sítí nebo služeb, které 
zajišťuje, resp. poskytuje nebo má v 
úmyslu zajišťovat, resp. poskytovat, a 
domovský členský stát;
b) hostitelský členský stát (nebo státy), kde 
jsou služby a sítě poskytovány a
zajišťovány nebo kde mají být 
poskytovány a zajišťovány, ať už přímo, 
nebo prostřednictvím dceřiné společnosti; 
v případě poskytování služeb a zajišťování 
sítí prostřednictvím dceřiné společnosti 
pak název, právní status a forma, adresa, 
identifikační číslo, je-li poskytovatel 
zapsán v obchodním nebo obdobném 
veřejném rejstříku v hostitelském 
členském státě, a kontaktní údaje dané 
dceřiné společnosti spolu s vymezením 
oblastí jejího působení. Pokud je dceřiná 
společnost ovládána společně dvěma nebo 
více poskytovateli elektronických 
komunikací s hlavními provozovnami 
v různých členských státech, uvede 
dceřiná společnost domovský členský stát 
mateřské společnosti, který je relevantní 
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pro účely tohoto nařízení, s tím, že jí tento 
domovský členský stát mateřská
společnost oznámí.

Or. ro

Pozměňovací návrh 376
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jakákoli změna týkající se údajů 
předložených v souladu s odstavcem 2 
musí být vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu domovského členského státu 
oznámena do jednoho měsíce od data, kdy 
k této změně došlo. Pokud se oznamovaná 
změna týká záměru zajišťovat sítě nebo 
poskytovat služby elektronických 
komunikací v hostitelském členském státě, 
na který se nevztahuje předchozí 
oznámení, může evropský poskytovatel 
elektronických komunikací zahájit činnost 
v tomto hostitelském členském státě po 
podání příslušného oznámení.

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 377
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nesplnění oznamovací povinnosti podle 
tohoto článku se považuje za porušení 
obecných podmínek platných pro 
evropského poskytovatele elektronických 
komunikací v domovském členském státě.

vypouští se
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Or. ro

Pozměňovací návrh 378
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 –pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Vnitrostátní regulační orgán domovského 
členského státu předá údaje obdržené 
v souladu s odstavcem 2 a případné změny 
týkající se těchto údajů oznámené 
v souladu s odstavcem 3 příslušným 
vnitrostátním regulačním orgánům 
dotčených hostitelských členských států 
a Úřadu BEREC do jednoho týdne od 
data, kdy tyto údaje nebo jejich případné 
změny obdrží.

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 379
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Na žádost evropského poskytovatele 
elektronických komunikací vydá 
vnitrostátní regulační orgán domovského 
členského státu prohlášení v souladu 
s článkem 9 směrnice 2002/20/ES, v němž 
uvede, že daný podnik je držitelem 
jednotného evropského oprávnění.

vypouští se

Or. ro
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Pozměňovací návrh 380
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případě, že se jeden nebo více 
vnitrostátních regulačních orgánů 
členských států domnívá, že vymezení 
domovského členského státu v oznámení 
podle odstavce 2 nebo v oznámení o 
změně údajů podle odstavce 3 neodpovídá 
nebo přestalo odpovídat hlavní 
provozovně podniku podle tohoto
nařízení, postoupí záležitost Komisi a své 
rozhodnutí odůvodní. Kopii svého 
oznámení Komisi předá pro informaci 
Úřadu BEREC. Komise vydá rozhodnutí, 
kterým určí domovský členský stát 
dotčeného podniku podle tohoto nařízení, 
do tří měsíců od data, kdy jí byla záležitost 
postoupena, a poté, co příslušnému 
evropskému poskytovateli elektronických 
komunikací a vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu sporného domovského členského 
státu umožnila, aby se k dané záležitosti 
vyjádřili.

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 381
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 vypouští se
Dodržování jednotného evropského 
oprávnění
1. Vnitrostátní regulační orgány 
jednotlivých dotčených členských států 
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v souladu s příslušnými vnitrostátními 
právními předpisy, kterými se provádí 
postupy podle článku 10 směrnice 
2002/20/ES, dohlíží na to, aby evropští 
poskytovatelé elektronických komunikací 
dodržovali pravidla a podmínky platné na 
území jejich státu v souladu s článkem 3.
2. Vnitrostátní regulační orgán 
hostitelského členského státu předá 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu 
domovského členského státu veškeré 
důležité informace o individuálních 
opatřeních přijatých ve vztahu 
k evropskému poskytovateli 
elektronických komunikací, aby byl 
zajištěn soulad s pravidly a podmínkami 
platnými na jeho území v souladu 
s článkem 3.

Or. ro

Pozměňovací návrh 382
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 383
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Zrušení maloobchodních poplatků
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S účinností od 1. července 2015 neúčtují 
poskytovatelé roamingu roamingovým 
zákazníkům v kterémkoli členském státě 
za uskutečněné nebo přijaté regulované 
roamingové volání, za každou odeslanou 
regulovanou roamingovou SMS zprávu, 
za každou odeslanou roamingovou MMS 
zprávu či za každé využité regulované 
roamingové datové služby žádný příplatek 
v porovnání s poplatky za služby mobilní 
komunikace na vnitrostátní úrovni ani 
žádný obecný poplatek, aby bylo 
umožněno používání koncového zařízení 
či služby v zahraničí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 7 vypouští se
Koordinace donucovacích opatření
1. Při uplatňování článku 6 vnitrostátní 
regulační orgán domovského členského 
státu věnuje opatřením dohledu nebo 
donucovacím opatřením týkajícím se 
služeb nebo síti elektronických 
komunikací poskytovaných v jiném 
členském státě nebo takových, které 
způsobily škodu v jiném členském státě, 
stejnou péči, jako kdyby byly takové služby 
nebo sítě elektronických komunikací 
poskytovány v domovském členském státě.
2. Členské státy zajistí, aby na jejich 
území bylo možné doručovat právní 
dokumenty vztahující se k opatřením 
přijatým v souladu s články 5 a 6.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 385
Sabine Verheyen, Doris Pack

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tento oddíl se použije na 
harmonizované rádiové spektrum pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace.

1. Tento oddíl se použije na 
harmonizované rádiové spektrum pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace
v souladu se směrnicí 2009/140/ES a 
rozhodnutím č. 676/2002/ES Evropského 
parlamentu a Rady, a to při náležitém 
zohlednění ustanovení článků 8a a 9 
směrnice 2002/21/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tento oddíl se použije na 
harmonizované rádiové spektrum pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace.

1. Tento oddíl se použije na 
harmonizované rádiové spektrum pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace; 
jeho ustanovení se interpretují v souladu 
s příslušnými částmi směrnice 2002/21/ES 
(zejména články 8a a 9) a také 
s programem politiky rádiového spektra.

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Petra Kammerevert

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

1. Tento oddíl se použije na 
harmonizované rádiové spektrum pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace.

1. Tento oddíl se použije na 
harmonizované rádiové spektrum ve 
smyslu směrnic 2009/140/ES 
a 676/2002/ES pro bezdrátové 
širokopásmové komunikace, přičemž se 
zohlední články 8a a 9 směrnice 
2002/21/ES.

Or. de

Pozměňovací návrh 388
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tento oddíl se použije na 
harmonizované rádiové spektrum pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace.

1. Tento oddíl se použije na 
harmonizované rádiové spektrum pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace 
podle ustanovení článků 8a a 9 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice).

Or. de

Pozměňovací návrh 389
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tento oddíl se použije na 
harmonizované rádiové spektrum pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace.

1. Tento oddíl se použije na 
harmonizované rádiové spektrum pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace 
podle ustanovení článků 8a a 9 směrnice 
2002/21/ES.

Or. de
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Pozměňovací návrh 390
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tento oddíl se použije na 
harmonizované rádiové spektrum pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace.

1. Tento oddíl se použije na 
harmonizované rádiové spektrum pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace 
v souladu s články 8a a 9 směrnice 
2002/21/ES.

Or. fr

Pozměňovací návrh 391
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tento oddíl se použije na 
harmonizované rádiové spektrum pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace.

1. Tento oddíl se použije na 
harmonizované rádiové spektrum.

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tímto oddílem není dotčeno právo 
členských států vybírat poplatky za 
zajištění optimálního využití zdrojů 
rádiového spektra v souladu s článkem 13 

2. Tímto oddílem není dotčeno právo 
členských států vybírat poplatky za 
zajištění optimálního využití zdrojů 
rádiového spektra v souladu s článkem 13 
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směrnice 2002/20/ES a uspořádat a 
využívat vlastní rádiová spektra pro účely 
veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a
obrany.

směrnice 2002/20/ES a uspořádat 
a využívat vlastní rádiová spektra pro účely 
veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, 
obrany a pro cíle obecného zájmu, jako je 
podpora kulturní a jazykové rozmanitosti 
a rozmanitosti sdělovacích prostředků, 
například prostřednictvím zajišťování 
rozhlasových a televizních programů.

Or. de

Pozměňovací návrh 393
Sabine Verheyen, Doris Pack

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tímto oddílem není dotčeno právo 
členských států vybírat poplatky za 
zajištění optimálního využití zdrojů 
rádiového spektra v souladu s článkem 13 
směrnice 2002/20/ES a uspořádat a 
využívat vlastní rádiová spektra pro účely 
veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a 
obrany.

2. Tímto oddílem není dotčeno právo 
členských států vybírat poplatky za 
zajištění optimálního využití zdrojů 
rádiového spektra v souladu s článkem 13 
směrnice 2002/20/ES a uspořádat a 
využívat vlastní rádiová spektra pro účely 
veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a 
obrany, a to při zohlednění cílů obecného 
zájmu, jako je kulturní rozmanitost a 
pluralita sdělovacích prostředků, jakož i 
zájmů všech uživatelů rádiového spektra.

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tímto oddílem není dotčeno právo 
členských států vybírat poplatky za 
zajištění optimálního využití zdrojů 

2. Tímto oddílem není dotčeno právo 
členských států vybírat poplatky za 
zajištění optimálního využití zdrojů 
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rádiového spektra v souladu s článkem 13 
směrnice 2002/20/ES a uspořádat a 
využívat vlastní rádiová spektra pro účely 
veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a 
obrany.

rádiového spektra v souladu s článkem 13 
směrnice 2002/20/ES a uspořádat a 
využívat vlastní rádiová spektra pro účely 
veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a 
obrany a také pro sledování cílů veřejného 
zájmu, zejména v souvislosti s politikou v 
audiovizuální oblasti a v oblasti 
sdělovacích prostředků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 395
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tímto oddílem není dotčeno právo 
členských států vybírat poplatky za 
zajištění optimálního využití zdrojů 
rádiového spektra v souladu s článkem 13 
směrnice 2002/20/ES a uspořádat a 
využívat vlastní rádiová spektra pro účely 
veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a 
obrany.

2. Tímto oddílem není dotčeno právo
členských států vybírat poplatky za 
zajištění optimálního využití zdrojů 
rádiového spektra v souladu s článkem 13 
směrnice 2002/20/ES a uspořádat a 
využívat vlastní rádiová spektra pro účely 
veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a 
obrany a také pro sledování cílů veřejného 
zájmu, zejména v souvislosti s politikou v 
audiovizuální oblasti a v oblasti 
sdělovacích prostředků.

Or. de

Pozměňovací návrh 396
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tímto oddílem není dotčeno právo 
členských států vybírat poplatky za 
zajištění optimálního využití zdrojů 

2. Tímto oddílem není dotčeno právo 
členských států vybírat poplatky za 
zajištění optimálního využití zdrojů 
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rádiového spektra v souladu s článkem 13 
směrnice 2002/20/ES a uspořádat a 
využívat vlastní rádiová spektra pro účely 
veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a 
obrany.

rádiového spektra v souladu s článkem 13 
směrnice 2002/20/ES a uspořádat a 
využívat vlastní rádiová spektra pro účely 
veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a 
obrany nebo pro sledování cílů veřejného 
zájmu, jako je kulturní rozmanitost a 
pluralita sdělovacích prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise při výkonu pravomocí, které jí 
byly svěřeny tímto oddílem, v nejvyšší míře 
zohlední jakékoli relevantní stanovisko 
vydané Skupinou pro politiku rádiového 
spektra (RSPG), jež byla zřízena 
rozhodnutím Komise 2002/622/ES28.

vypouští se

__________________
28 Rozhodnutí Komise 2002/622/ES ze dne 
26. července 2002, kterým se zřizuje 
Skupina pro politiku rádiového spektra 
(Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 49).

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise při výkonu pravomocí, které jí 
byly svěřeny tímto oddílem, v nejvyšší 
míře zohlední jakékoli relevantní 

3. Komise při výkonu pravomocí, které jí 
byly svěřeny tímto oddílem, v nejvyšší 
míře zohlední jakékoli relevantní 
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stanovisko vydané Skupinou pro politiku 
rádiového spektra (RSPG), jež byla zřízena 
rozhodnutím Komise 2002/622/ES28.

stanovisko vydané Skupinou pro politiku 
rádiového spektra (RSPG), jež byla zřízena 
rozhodnutím Komise 2002/622/ES28, 
a údaje a pokyny vydané sdružením 
BEREC týkající se záležitostí spadajících 
do jeho působnosti.

,__________________ __________________
28 Rozhodnutí Komise 2002/622/ES ze dne 
26. července 2002, kterým se zřizuje 
Skupina pro politiku rádiového spektra 
(Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 49).

28 Rozhodnutí Komise 2002/622/ES ze dne 
26. července 2002, kterým se zřizuje 
Skupina pro politiku rádiového spektra 
(Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 49).

Or. it

Pozměňovací návrh 399
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise při výkonu pravomocí, které jí 
byly svěřeny tímto oddílem, v nejvyšší 
míře zohlední jakékoli relevantní 
stanovisko vydané Skupinou pro politiku 
rádiového spektra (RSPG), jež byla 
zřízena rozhodnutím Komise 
2002/622/ES28.

3. Komise při výkonu pravomocí, které jí 
byly svěřeny tímto oddílem, v nejvyšší 
míře zohlední jakékoli relevantní 
stanovisko vydané sdružením BEREC.

__________________ __________________
28 Rozhodnutí Komise 2002/622/ES ze dne 
26. července 2002, kterým se zřizuje 
Skupina pro politiku rádiového spektra 
(Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 49).

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Harmonizace určitých aspektů týkajících 
se převodu či pronájmu individuálních 
práv na využívání rádiových frekvencí a 

jejich trvání
1. Aniž je dotčena směrnice 2012/21/ES a 
použití pravidel hospodářské soutěže ve 
vztahu k podnikům, použijí se v souvislosti 
s převodem nebo pronájmem práv na 
užívání rádiového spektra nebo jeho částí, 
která jsou uvedena v čl. 6 odst. 8 
rozhodnutí č. 243/2012/EU, následující 
ustanovení:
a) členské státy zajistí, aby byly aktuální 
informace o všech těchto právech na 
užívání veřejně přístupné ve 
standardizované elektronické podobě;
b) členské státy nesmějí odmítnout povolit, 
aby byla tato práva na užívání převedena 
na stávajícího držitele nebo mu byla 
pronajata;
c) v případech, na které se nevztahuje 
písmeno b), mohou členské státy 
odmítnout převod pouze tehdy, pokud je 
zjištěno, že existuje zřejmé riziko, že by 
nový držitel nebyl schopen plnit stávající 
podmínky práv na využívání;
d) v případech, na které se nevztahuje 
písmeno b), nemohou členské státy 
odmítnout pronájem, pokud se převoditel 
zaváže i nadále odpovídat za splnění 
stávajících podmínek práv na využívání.
2. Veškeré správní poplatky uložené 
podnikům v souvislosti se zpracováním 
žádosti o převod nebo pronájem spektra 
musí souhrnně pokrývat jen správní 
náklady včetně dodatečných kroků, jako 
je vydání nového práva na využívání, 
které vznikly při zpracování žádosti. 
Veškeré takové poplatky jsou ukládány 
objektivním, transparentním a 
přiměřeným způsobem, který 



AM\1012835CS.doc 177/211 PE524.835v01-00

CS

minimalizuje dodatečné správní náklady a 
související poplatky. Na uložení poplatků 
dle tohoto odstavce se vztahuje čl. 12 odst. 
2 směrnice 2002/20/ES.
3. Veškerá práva na užívání spektra se 
udělují na období nejméně 20 let a v 
každém případě na období potřebné ke 
stimulaci investic a hospodářské soutěže a 
k odrazení od nedostatečného využívání 
nebo hromadění spektra. Členské státy 
mohou udělit práva na užívání na dobu 
neurčitou.
4. Členské státy mohou stanovit 
přiměřené a nediskriminační odebrání 
práv s cílem zajistit efektivní využívání 
spektra a mimo jiné také s ohledem na 
řízení spektra, vnitrostátní bezpečnost, 
porušení licence, harmonizovanou změnu 
využívání pásma a neplacení poplatků. 
5. Doba trvání všech existujících práv na 
využívání rádiového spektra se tímto 
prodlužuje na 20 let od data jejich 
udělení, aniž jsou dotčeny jiné podmínky 
související s právem na využívání a s 
právy na využívání po dobu neurčitou.
6. Zavedení minimální doby trvání licence 
v délce 20 let by neměla bránit možnosti 
regulačních orgánů vydávat dočasné 
licence a licence pro sekundární použití 
v harmonizovaném pásmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Francesco De Angelis, Patrizia Toia

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Harmonizace určitých aspektů týkajících 
se převodu, pronájmu či sdílení 
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individuálních práv na využívání 
rádiových frekvencí a jejich trvání
1. Aniž je dotčeno použití pravidel 
hospodářské soutěže ve vztahu k 
podnikům, použijí se v souvislosti 
s převodem, pronájmem nebo sdílením 
práv na užívání rádiového spektra nebo 
jeho částí, která jsou uvedena v čl. 6 odst. 
8 rozhodnutí č. 243/2012/EU, následující 
ustanovení:
a) členské státy zajistí, aby byly aktuální 
informace o všech těchto právech na 
užívání veřejně přístupné ve 
standardizované elektronické podobě;
b) členské státy nesmějí odmítnout povolit, 
aby byla tato práva na užívání převedena 
na stávajícího držitele nebo mu byla 
pronajata;
c) v případech, na které se nevztahuje 
písmeno b), mohou členské státy 
odmítnout převod pouze tehdy, pokud je 
zjištěno, že existuje zřejmé riziko, že by 
nový držitel nebyl schopen plnit stávající 
podmínky práv na využívání;
d) v případech, na které se nevztahuje 
písmeno b), nemohou členské státy 
odmítnout pronájem, pokud se převoditel 
zaváže i nadále odpovídat za splnění 
stávajících podmínek práv na využívání;
e) členské státy by měly podporovat 
licenční sdílený přístup ke spektru v rámci 
stávajícího režimu udělování povolení. 
Členský stát může sdílení nařídit, aby 
zajistil efektivní využití spektra.
2. Veškeré správní poplatky uložené 
podnikům v souvislosti se zpracováním 
žádosti o převod, pronájem nebo sdílení 
spektra musí souhrnně pokrývat jen 
správní náklady včetně dodatečných 
kroků, jako je vydání nového práva na 
využívání, které vznikly při zpracování 
žádosti. Veškeré takové poplatky jsou 
ukládány objektivním, transparentním a 
přiměřeným způsobem, který 
minimalizuje dodatečné správní náklady a 
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související poplatky. Na uložení poplatků 
dle tohoto odstavce se vztahuje čl. 12 odst. 
2 směrnice 2002/20/ES.

Or. en

Odůvodnění

Sdílení spektra je třeba podporovat, aby se zintenzívnila hospodářská soutěž na trhu a 
maximalizovaly se inovace a prospěch spotřebitelů. Ze stejného důvodu by se mělo vyloučit 
příliš dlouhá nebo neomezená doba trvání licencí spektra.

Pozměňovací návrh 402
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Harmonizace určitých aspektů týkajících 
se převodu či pronájmu individuálních 
práv na využívání rádiových frekvencí a 
jejich trvání
1. Aniž je dotčeno použití pravidel 
hospodářské soutěže ve vztahu k 
podnikům, v souvislosti s převodem nebo 
pronájmem práv na užívání rádiového 
spektra nebo jeho částí, která jsou 
uvedena v čl. 6 odst. 8 rozhodnutí č. 
243/2012/EU, zajistí členské státy, aby 
byly aktuální informace o všech těchto 
právech na užívání veřejně přístupné ve 
standardizovaném elektronickém formátu.
2. Veškeré správní poplatky uložené 
podnikům v souvislosti se zpracováním 
žádosti o převod nebo pronájem spektra 
musí souhrnně pokrývat jen správní 
náklady včetně dodatečných kroků, jako 
je vydání nového práva na využívání, 
které vznikly při zpracování žádosti. 
Veškeré takové poplatky jsou ukládány 
objektivním, transparentním a 
přiměřeným způsobem, který 
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minimalizuje dodatečné správní náklady a 
související poplatky. Na uložení poplatků 
dle tohoto odstavce se vztahuje čl. 12 odst. 
2 směrnice 2002/20/ES.
3. Veškerá práva na využívání spektra se 
udělují minimálně na dobu třiceti let. 
Členské státy mohou udělit práva na 
užívání na dobu neurčitou.
4. Členské státy mohou stanovit 
přiměřené a nediskriminační odebrání 
práv, včetně práv s minimální dobou 
trvání třicet let, s cílem zajistit efektivní 
využívání spektra a mimo jiné s ohledem 
na řízení spektra, vnitrostátní bezpečnost, 
porušení licence, harmonizovanou změnu 
využívání pásma a neplacení poplatků.
Doba trvání všech existujících práv na 
využívání rádiového spektra se tímto 
prodlužuje na 30 let od data jejich 
udělení, aniž jsou dotčeny jiné podmínky 
související s právem na využívání a s 
právy na využívání po dobu neurčitou.
5. Zavedení minimální doby trvání licence 
v délce 30 let by neměla bránit možnosti 
regulačních orgánů vydávat dočasné 
licence a licence pro sekundární použití 
v harmonizovaném pásmu.

Or. en

Odůvodnění

Musí být zachována možnost z oprávněných důvodů odebrat práva na využívání. Dále by 
neměla být narušena možnost regulačních orgánů vydávat dočasné licence nebo licence pro 
sekundární použití v harmonizovaném pásmu. Tím se zajistí účinné využití spektra.

Pozměňovací návrh 403
Giles Chichester

Návrh nařízení
Článek 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 –pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné vnitrostátní orgány pro rádiové 
spektrum přispívají rozvoji bezdrátového 
prostoru, v němž se spojují investice a 
podmínky hospodářské soutěže v oblasti 
vysokorychlostních bezdrátových 
širokopásmových komunikací a který 
umožňuje plánování a poskytování 
integrovaných sítí a služeb pro více území 
a dosahování úspor z rozsahu, což přináší 
podporu inovací, hospodářského růstu a 
dlouhodobé výhody pro koncové uživatele.

Aniž je dotčeno zajištění obecných zájmů 
v souladu s čl. 9 odst. 4 směrnice 
2002/21/ES, přispívají příslušné 
vnitrostátní orgány pro rádiové spektrum 
rozvoji bezdrátového prostoru, v němž se 
spojují investice a podmínky hospodářské 
soutěže v oblasti vysokorychlostních 
bezdrátových širokopásmových 
komunikací a který umožňuje plánování 
a poskytování integrovaných sítí a služeb 
pro více území a dosahování úspor 
z rozsahu, což přináší podporu inovací, 
hospodářského růstu a dlouhodobé výhody 
pro koncové uživatele. Náležitě se 
zohlední možnost zavedení 
multifunkčních sítí, které slučují 
rozhlasovou technologii a technologii 
mobilních telefonů na jedné platformě.

Or. de

Pozměňovací návrh 405
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Příslušné vnitrostátní orgány pro rádiové 
spektrum přispívají rozvoji bezdrátového 
prostoru, v němž se spojují investice a 
podmínky hospodářské soutěže v oblasti 
vysokorychlostních bezdrátových 
širokopásmových komunikací a který 
umožňuje plánování a poskytování 
integrovaných sítí a služeb pro více území 
a dosahování úspor z rozsahu, což přináší 
podporu inovací, hospodářského růstu a 
dlouhodobé výhody pro koncové uživatele.

Aniž je dotčeno zachování cílů veřejného 
zájmu, příslušné vnitrostátní orgány pro 
rádiové spektrum přispívají rozvoji 
bezdrátového prostoru, v němž se spojují 
investice a podmínky hospodářské soutěže 
v oblasti vysokorychlostních bezdrátových 
širokopásmových komunikací a který 
umožňuje plánování a poskytování 
integrovaných sítí a služeb pro více území 
a dosahování úspor z rozsahu, což přináší 
podporu inovací, hospodářského růstu a 
dlouhodobé výhody pro koncové uživatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné vnitrostátní orgány pro rádiové 
spektrum přispívají rozvoji bezdrátového 
prostoru, v němž se spojují investice a 
podmínky hospodářské soutěže v oblasti 
vysokorychlostních bezdrátových 
širokopásmových komunikací a který 
umožňuje plánování a poskytování 
integrovaných sítí a služeb pro více území 
a dosahování úspor z rozsahu, což přináší 
podporu inovací, hospodářského růstu a 
dlouhodobé výhody pro koncové uživatele.

Příslušné vnitrostátní orgány pro rádiové 
spektrum přispívají rozvoji bezdrátového 
prostoru, v němž se spojují investice a 
podmínky hospodářské soutěže v oblasti 
vysokorychlostních bezdrátových 
širokopásmových komunikací a který 
umožňuje plánování a poskytování 
integrovaných, interoperabiliních a 
otevřených sítí a služeb pro více území, 
založených na sdílených standardech, a 
dosahování úspor z rozsahu, což přináší 
podporu inovací, hospodářského růstu a 
dlouhodobé výhody pro koncové uživatele.

Or. it

Pozměňovací návrh 407
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o využívání rádiového spektra, 
příslušné vnitrostátní orgány neuplatňují 
postupy ani nestanoví podmínky, které 
mohou nepřiměřeně omezovat evropské 
poskytovatele elektronických komunikací 
v poskytování integrovaných sítí 
elektronických komunikací a služeb v 
několika členských státech nebo v rámci 
Unie.

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 408
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o využívání rádiového spektra, 
příslušné vnitrostátní orgány neuplatňují 
postupy ani nestanoví podmínky, které 
mohou nepřiměřeně omezovat evropské 
poskytovatele elektronických komunikací v 
poskytování integrovaných sítí 
elektronických komunikací a služeb v 
několika členských státech nebo v rámci 
Unie.

Pokud jde o využívání rádiového spektra, 
příslušné vnitrostátní orgány neuplatňují 
postupy ani nestanoví podmínky, které 
mohou nepřiměřeně omezovat evropské 
poskytovatele elektronických komunikací v 
poskytování integrovaných sítí 
elektronických komunikací a služeb v 
několika členských státech nebo v rámci 
Unie a/nebo nepřiměřeně omezovat 
provoz stávajících služeb nebo aplikací 
v dotčených pásmech spektra a 
sousedících pásmech vytvářením 
interferencí.

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Jean-Pierre Audy
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné vnitrostátní orgány zavedou 
systém udělování oprávnění k využívání 
rádiového spektra, jenž je nejméně 
zatěžující, a to na základě objektivních, 
transparentních, nediskriminačních a 
přiměřených kritérií tak, aby se 
maximalizovala flexibilita a účinnost při 
využívání rádiového spektra a aby se v 
rámci Unie podpořily srovnatelné 
podmínky týkající se integrovaných 
investic a operací na více územích, které 
realizují evropští poskytovatelé 
elektronických komunikací.

2. Příslušné vnitrostátní orgány zavedou 
transparentní postup a uplatní systém 
udělování oprávnění k využívání rádiového 
spektra, jenž je nejméně zatěžující a 
poskytuje všem subjektům rovné 
podmínky přístupu, a to na základě 
objektivních, transparentních, 
nediskriminačních a přiměřených kritérií 
tak, aby se maximalizovala flexibilita a 
účinnost při využívání rádiového spektra a 
aby se v rámci Unie podpořily srovnatelné 
podmínky týkající se integrovaných 
investic a operací na více územích, které 
realizují evropští poskytovatelé 
elektronických komunikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné vnitrostátní orgány zavedou 
systém udělování oprávnění k využívání 
rádiového spektra, jenž je nejméně 
zatěžující, a to na základě objektivních, 
transparentních, nediskriminačních a 
přiměřených kritérií tak, aby se 
maximalizovala flexibilita a účinnost při 
využívání rádiového spektra a aby se v 
rámci Unie podpořily srovnatelné 
podmínky týkající se integrovaných 
investic a operací na více územích, které 
realizují evropští poskytovatelé 
elektronických komunikací.

2. Příslušné vnitrostátní orgány zavedou 
systém udělování oprávnění k využívání 
rádiového spektra, jenž je nejefektivnější, a 
to na základě objektivních, transparentních, 
nediskriminačních a přiměřených kritérií 
tak, aby se maximalizovala flexibilita a 
účinnost při využívání rádiového spektra a 
aby se v rámci Unie podpořily srovnatelné 
podmínky týkající se integrovaných 
investic a operací na více územích, které 
realizují poskytovatelé elektronických 
komunikací.
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Or. ro

Pozměňovací návrh 411
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné vnitrostátní orgány při 
stanovování podmínek a postupů týkajících 
se oprávnění k využívání rádiového spektra 
zohlední zejména rovné zacházení mezi 
stávajícími a potenciálními operátory a
mezi evropskými poskytovateli 
elektronických komunikací a jinými 
podniky.

3. Příslušné vnitrostátní orgány při 
stanovování podmínek a postupů týkajících 
se oprávnění k využívání rádiového spektra 
zohlední zejména rovné zacházení mezi 
stávajícími a potenciálními operátory a 
mezi evropskými poskytovateli 
elektronických komunikací a jinými 
podniky.

Příslušné vnitrostátní orgány také zajistí 
koexistenci mezi stávajícími a novými 
uživateli rádiového spektra. Za tímto 
účelem by měly provést komplexní 
posouzení dopadů a také konzultace se 
všemi zúčastněnými stranami.

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné vnitrostátní orgány při 
stanovování podmínek a postupů týkajících 
se oprávnění k využívání rádiového spektra 
zohlední zejména rovné zacházení mezi 
stávajícími a potenciálními operátory a 
mezi evropskými poskytovateli 
elektronických komunikací a jinými 
podniky.

3. Příslušné vnitrostátní orgány při 
stanovování podmínek a postupů týkajících 
se oprávnění k využívání rádiového spektra 
zohlední zejména rovné zacházení mezi 
stávajícími a potenciálními operátory a 
mezi evropskými poskytovateli 
elektronických komunikací a jinými 
podniky. Měly by také zohlednit kolektivní 
využívání spektra, stejně jako jeho sdílené 
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a bezlicenční využívání.

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné vnitrostátní orgány při 
stanovování podmínek a postupů týkajících 
se oprávnění k využívání rádiového spektra 
zohlední zejména rovné zacházení mezi 
stávajícími a potenciálními operátory a 
mezi evropskými poskytovateli 
elektronických komunikací a jinými 
podniky.

3. Příslušné vnitrostátní orgány při 
stanovování podmínek a postupů týkajících 
se oprávnění k využívání rádiového spektra 
zohlední zejména objektivní, transparentní 
a nediskriminační zacházení mezi 
stávajícími a potenciálními operátory a 
mezi evropskými poskytovateli 
elektronických komunikací a jinými 
podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Salvador Sedó i Alabart

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné vnitrostátní orgány při 
stanovování podmínek a postupů týkajících 
se oprávnění k využívání rádiového spektra 
zohlední zejména rovné zacházení mezi 
stávajícími a potenciálními operátory a 
mezi evropskými poskytovateli 
elektronických komunikací a jinými 
podniky.

3. Příslušné vnitrostátní orgány při 
stanovování podmínek a postupů týkajících 
se oprávnění k využívání rádiového spektra 
zohlední zejména objektivní, transparentní 
a nediskriminační zacházení mezi 
stávajícími a potenciálními operátory a 
mezi evropskými poskytovateli 
elektronických komunikací a jinými 
podniky.

Or. es
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Pozměňovací návrh 415
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné vnitrostátní orgány při 
stanovování podmínek a postupů týkajících 
se oprávnění k využívání rádiového spektra 
zohlední zejména rovné zacházení mezi 
stávajícími a potenciálními operátory a 
mezi evropskými poskytovateli 
elektronických komunikací a jinými 
podniky.

3. Příslušné vnitrostátní orgány při 
stanovování podmínek a postupů týkajících 
se oprávnění k využívání rádiového spektra 
zohlední zejména transparentní, 
nediskriminační a objektivní rovné 
zacházení mezi stávajícími a potenciálními 
operátory a mezi evropskými poskytovateli 
elektronických komunikací a jinými 
podniky.

Or. de

Pozměňovací návrh 416
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy by měly podporovat 
sdílený licenční přístup ke spektru v rámci 
stávajícího režimu udělování povolení. 
Členský stát může sdílení nařídit, aby 
zajistil efektivní využití spektra.

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajistit nejefektivnější využívání a 
účinné řízení rádiového spektra;

b) zajistit nejefektivnější a účinné řízení 
rádiového spektra a také dostupnost 
bezlicenčního spektra;

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajistit předvídatelné a srovnatelné 
podmínky, které umožní plánování
investic do sítí a služeb v rámci více území 
a dosahování úspor z rozsahu;

c) zajistit předvídatelné a srovnatelné 
podmínky, které umožní dlouhodobé a 
udržitelné investice do sítí a služeb v rámci 
více území a dosahování úspor z rozsahu;

Or. de

Pozměňovací návrh 419
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zajistit nezbytnost a přiměřenost 
stanovených podmínek, a to i 
prostřednictvím objektivního posouzení 
toho, zda je odůvodněno stanovení 
dodatečných podmínek, jež by mohly být 
ve prospěch určitých operátorů nebo by je 
mohly omezovat;

d) zajistit nezbytnost a přiměřenost 
stanovených podmínek, a to i 
prostřednictvím transparentního, 
objektivního posouzení toho, zda je 
odůvodněno stanovení dodatečných 
podmínek, jež by mohly být ve prospěch 
určitých operátorů nebo by je mohly 
omezovat;

Or. de



AM\1012835CS.doc 189/211 PE524.835v01-00

CS

Pozměňovací návrh 420
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zajistit rozsáhlé územní pokrytí 
vysokorychlostními bezdrátovými 
širokopásmovými sítěmi a vysokou úroveň 
připojení a spotřeby souvisejících služeb.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 421
Sabine Verheyen, Doris Pack

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zajistit rozsáhlé územní pokrytí 
vysokorychlostními bezdrátovými 
širokopásmovými sítěmi a vysokou úroveň 
připojení a spotřeby souvisejících služeb.

e) zajistit účinné využití spektra s cílem 
uspokojit rostoucí poptávku po 
vysokorychlostních bezdrátových 
širokopásmových sítích a zároveň 
zohlednit veřejný zájem a sociální, 
kulturní a hospodářskou hodnotu spektra 
jako celku.

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zabránit škodlivým interferencím, 
včetně možnosti zavázat se k řešení 
problémů, jež se týkají interferencí, 
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s dalšími uživateli a převzít náklady, které 
tím vzniknou.

Or. de

Pozměňovací návrh 423
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zabránit škodlivým interferencím, 
včetně možnosti zavázat se k řešení 
případů interferencí, s dalšími uživateli 
a převzít náklady, které tím vzniknou.

Or. de

Pozměňovací návrh 424
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zabránit škodlivým interferencím, 
včetně možnosti zavázat se k řešení 
případů interferencí, s dalšími uživateli 
rádiového spektra a převzít náklady, které 
tím vzniknou.

Or. fr

Pozměňovací návrh 425
Sabine Verheyen, Doris Pack

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. e a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zajistit, aby jakákoli změna politiky 
týkající se účinného užívání spektra 
zohlednila jeho dopad na veřejný zájem, 
pokud jde o interference a náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zabránit jakýmkoliv škodlivým 
interferencím.

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Salvador Sedó i Alabart

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Příslušné vnitrostátní orgány zajistí 
dostupnost informací o podmínkách pro 
udělení oprávnění a postupech pro 
využívání rádiového spektra a umožní 
zúčastněným stranám, aby v průběhu 
procesu vyjádřily své stanovisko.

Or. es

Pozměňovací návrh 428
Jean-Pierre Audy
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Příslušné vnitrostátní orgány zajistí 
včasnou dostupnost informací o 
podmínkách pro udělení oprávnění a 
postupech pro využívání rádiového 
spektra a umožní zúčastněným stranám, 
aby v průběhu procesu vyjádřily své 
stanovisko.

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Giles Chichester

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné vnitrostátní orgány při 
stanovování rozsahu a typu rádiového 
spektra, jež má být přiděleno v rámci 
daného řízení o přiznání práv k využívání 
rádiového spektra, zohlední tato kritéria:

1. Příslušné vnitrostátní orgány při 
stanovování rozsahu a typu rádiového 
spektra, jež má být přiděleno v rámci 
daného řízení o přiznání práv k využívání 
rádiového spektra, zohlední technické 
vlastnosti různých dostupných pásem 
rádiového spektra.
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Or. en

Pozměňovací návrh 431
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) technické charakteristiky jednotlivých 
pásem rádiového spektra, která jsou k 
dispozici;

a) technické charakteristiky i současné 
a plánované využití jednotlivých pásem 
rádiového spektra, která jsou k dispozici;

Or. de

Pozměňovací návrh 432
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) technické charakteristiky jednotlivých 
pásem rádiového spektra, která jsou k 
dispozici;

a) technické charakteristiky i současné 
a plánované využití jednotlivých pásem 
rádiového spektra, která jsou k dispozici;

Or. de

Pozměňovací návrh 433
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) účinné využití pásem rádiového 
spektra, která jsou již přidělena pro 
použití prostřednictvím mobilního 
širokopásmového přístupu;
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Or. de

Pozměňovací návrh 434
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) případnou kombinaci 
komplementárních pásem v rámci 
jediného postupu; a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) účinné využití pásem rádiového 
spektra, která jsou již přidělena pro 
mobilní širokopásmový přístup;

Or. de

Pozměňovací návrh 436
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) význam soudržných portfolií práv k 
využívání rádiového spektra v jednotlivých 
členských státech, pokud jde o 
poskytování sítí nebo služeb, pro celý trh 

vypouští se
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Unie nebo jeho významnou část.

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejefektivnější využití rádiového spektra 
v souladu s čl. 9 odst. 4 písm. b) a zohlední 
charakteristiky dotčeného pásma nebo 
pásem;

a) nejefektivnější využití rádiového spektra 
v souladu s čl. 9 odst. 4 písm. b) a zohlední 
charakteristiky dotčeného pásma nebo 
pásem a také současné a plánované 
využití;

Or. de

Pozměňovací návrh 438
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejefektivnější využití rádiového spektra 
v souladu s čl. 9 odst. 4 písm. b) a zohlední 
charakteristiky dotčeného pásma nebo 
pásem;

a) nejefektivnější využití rádiového spektra 
v souladu s čl. 9 odst. 4 písm. b) a zohlední 
charakteristiky a také současné a 
plánované využití dotčeného pásma nebo 
pásem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 439
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zohlednění nákladů na vyčištění 
dotčeného kmitočtového rozsahu, které 
vzniknou stávajícím uživatelům;

Or. de

Pozměňovací návrh 440
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zohlednění nákladů, které uživateli 
vznikly při vyčištění kmitočtového 
rozsahu.

Or. de

Pozměňovací návrh 441
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Příslušné vnitrostátní orgány zajistí, aby 
případné poplatky za práva na využívání 
rádiového spektra:

Příslušné vnitrostátní orgány zajistí, aby 
případné poplatky za práva na využívání 
rádiového spektra, které slouží pro 
vyrovnání nadměrné poptávky a 
nedostatků (prostřednictvím aukcí nebo 
správní cestou):

Or. de

Pozměňovací návrh 442
Jean-Pierre Audy
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Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Příslušné vnitrostátní orgány zajistí, aby 
případné poplatky za práva na využívání 
rádiového spektra:

Příslušné vnitrostátní orgány zajistí, aby 
případné poplatky za práva na využívání 
všech typů rádiového spektra:

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přiměřeně odrážely sociální a 
ekonomickou hodnotu rádiového spektra, 
včetně přínosných externalit;

a) přiměřeně odrážely sociální, kulturní a 
ekonomickou hodnotu rádiového spektra, 
včetně přínosných externalit, a 
nepřekračovaly tržní hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přiměřeně odrážely sociální a 
ekonomickou hodnotu rádiového spektra, 
včetně přínosných externalit;

a) přiměřeně odrážely sociální, kulturní a 
ekonomickou hodnotu rádiového spektra,
včetně přínosných externalit, a 
nepřekračovaly tržní hodnotu;

Or. de
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Pozměňovací návrh 445
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v příslušných případech zohlednily 
náklady, které s sebou nese vypovězení 
stávajících uživatelů spektra;

Or. fr

Pozměňovací návrh 446
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zajišťovaly optimální rozdělení mezi 
jednorázovými a případnými periodickými 
platbami a zohledňovaly zejména potřebu 
podněcovat rychlé rozšíření sítí a využívání 
rádiového spektra v souladu s čl. 9 odst. 4 
písm. b) a e).

d) zajišťovaly optimální rozdělení mezi 
přímými a pokud možno periodickými 
platbami a zohledňovaly zejména potřebu 
podněcovat rychlé rozšíření sítí a využívání 
rádiového spektra v souladu s čl. 9 odst. 4 
písm. b) a e).

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) musely být placeny pouze v případě, 
kdy poskytovatelé rádiové spektrum 
skutečně využívají. Je-li rádiové spektrum 
přidělováno v aukci, jeho technické a 
regulační podmínky musí být stanoveny 
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před zahájením aukce. V některých 
případech mohou být zapotřebí předběžné 
technické zkoušky.

Or. de

Pozměňovací návrh 448
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) se neplatily déle než jeden rok před 
tím, než operátoři budou moci začít 
využívat rádiové spektrum.

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) byly splatné ve chvíli, kdy operátoři 
budou moci spektrum fakticky využívat.

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Technické a regulační podmínky spojené 
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s právy na využívání rádiového spektra se 
definují a zpřístupní operátorům a 
zúčastněným stranám před zahájením 
aukce.

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto odstavcem není dotčeno použití 
odstavce 5, pokud jde o podmínky 
vyplývající z rozdílných poplatků 
účtovaných jednotlivými operátory, které 
jsou stanoveny s cílem podpořit účinnou 
hospodářskou soutěž.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 452
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto odstavcem není dotčeno použití 
odstavce 5, pokud jde o podmínky 
vyplývající z rozdílných poplatků 
účtovaných jednotlivými operátory, které 
jsou stanoveny s cílem podpořit účinnou
hospodářskou soutěž.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 453
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto odstavcem není dotčeno použití 
odstavce 5, pokud jde o podmínky 
vyplývající z rozdílných poplatků 
účtovaných jednotlivými operátory, které 
jsou stanoveny s cílem podpořit účinnou 
hospodářskou soutěž.

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 454
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušné vnitrostátní orgány mohou 
stanovit pouze takové povinnosti týkající 
se dosažení minimálního územního 
pokrytí, které jsou v souladu s čl. 9 odst. 4 
písm. d) nezbytné a přiměřené k dosažení
specifických cílů obecného zájmu 
stanovených na úrovni členského státu. 
Příslušné vnitrostátní orgány při 
stanovování těchto povinností zohlední:

4. Příslušné vnitrostátní orgány mohou 
stanovit pouze takové povinnosti týkající 
se dosažení minimálního územního 
pokrytí, aby dosáhly specifických cílů 
obecného zájmu stanovených na úrovni 
členského státu. Příslušné vnitrostátní 
orgány při stanovování těchto povinností 
zohlední:

Or. ro

Pozměňovací návrh 455
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) minimalizaci počtu operátorů, jimž tyto 
povinnosti mohou být uloženy;

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 456
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při rozhodování, zda uplatnit omezení pro 
povinnost poskytnout mobilní přístup, 
musí vnitrostátní orgány svá rozhodnutí 
odůvodnit komplexním posouzením
vlastností trhu a poskytnout důkaz o 
selhání trhu. Mimo to musí rozhodnutí 
předcházet posouzení dopadů investic 
provozovatelů sítí; přijaté závazky je třeba 
pravidelně přezkoumávat.

Or. de

Pozměňovací návrh 457
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní orgány odůvodní své 
rozhodnutí ohledně toho, zda uložit 
povinnosti poskytnout mobilní přístup, 
podrobným posouzením tržních 
podmínek, které prokáže selhání trhu, a 
posouzením dopadů na investice, které 
učinili provozovatelé sítí. Budou veškeré 
uložené povinnosti pravidelně 
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přezkoumávat.

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6 –pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné vnitrostátní orgány stanoví 
podmínky, na jejichž základě mohou 
podniky jiným podnikům převést nebo 
pronajmout část svých individuálních práv 
na využívání rádiového spektra nebo 
veškerá tato práva, a to včetně sdílení 
daného rádiového spektra. Příslušné 
vnitrostátní orgány při stanovování těchto 
podmínek zohlední:

Příslušné vnitrostátní orgány stanoví ve 
lhůtě jednoho roku ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost podmínky, na jejichž 
základě mohou podniky jiným podnikům 
převést nebo pronajmout část svých 
individuálních práv na využívání rádiového 
spektra nebo veškerá tato práva, a to včetně 
sdílení daného rádiového spektra. Příslušné 
vnitrostátní orgány při stanovování těchto 
podmínek zohlední:

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. V souladu s cílem přidělovat nejméně 
1200 mHz spektra vhodného pro 
bezdrátové širokopásmové připojení, jak 
stanoví rozhodnutí č. 243/2012, příslušné 
vnitrostátní orgány ve lhůtě jednoho roku 
ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost 
určí harmonizované bezdrátové spektrum 
vhodné pro liberalizaci a stanoví 
podmínky, za nichž mohou subjekty, které 
jsou držiteli práv využívat bezdrátové 
spektrum, změnit určení a využití 
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takového harmonizovaného bezdrátového 
spektra.

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Giles Chichester

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže technické podmínky týkající se 
dostupnosti a efektivního využívání 
harmonizovaného rádiového spektra pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace 
umožňují využívání relevantního rádiového 
spektra v rámci režimu udělování 
všeobecného oprávnění, příslušné 
vnitrostátní orgány nestanoví žádné 
dodatečné podmínky a zamezí veškerému 
jinému využívání, jež by narušovalo účinné 
uplatňování tohoto harmonizovaného 
režimu.

1. Jestliže technické podmínky týkající se 
dostupnosti a efektivního využívání 
harmonizovaného rádiového spektra pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace 
umožňují využívání relevantního rádiového 
spektra v rámci režimu udělování 
všeobecného oprávnění, příslušné 
vnitrostátní orgány nestanoví žádné 
dodatečné podmínky a zamezí veškerému 
jinému využívání, jež by narušovalo účinné 
uplatňování tohoto harmonizovaného 
režimu. Tímto není dotčen čl. 2 odst. 2 bod 
8.

Or. de

Odůvodnění

Tímto dojde k zaměření se na využívání spektra, které bylo určené jako primární.
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Pozměňovací návrh 462
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže technické podmínky týkající se 
dostupnosti a efektivního využívání 
harmonizovaného rádiového spektra pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace 
umožňují využívání relevantního rádiového 
spektra v rámci režimu udělování 
všeobecného oprávnění, příslušné 
vnitrostátní orgány nestanoví žádné 
dodatečné podmínky a zamezí veškerému 
jinému využívání, jež by narušovalo účinné 
uplatňování tohoto harmonizovaného 
režimu.

1. Jestliže technické podmínky týkající se 
dostupnosti a efektivního využívání 
harmonizovaného rádiového spektra pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace 
umožňují využívání relevantního rádiového 
spektra v rámci režimu udělování 
všeobecného oprávnění, příslušné 
vnitrostátní orgány nestanoví žádné 
dodatečné podmínky a zamezí veškerému 
jinému využívání, jež by narušovalo účinné 
uplatňování tohoto harmonizovaného 
režimu. Toto pravidlo se nepoužije pro čl. 
2 odst. 2 bod 8.

Or. de

Pozměňovací návrh 463
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže technické podmínky týkající se 
dostupnosti a efektivního využívání 
harmonizovaného rádiového spektra pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace 
umožňují využívání relevantního rádiového 
spektra v rámci režimu udělování 
všeobecného oprávnění, příslušné 
vnitrostátní orgány nestanoví žádné 
dodatečné podmínky a zamezí veškerému 
jinému využívání, jež by narušovalo účinné 
uplatňování tohoto harmonizovaného 
režimu.

1. Jestliže technické podmínky týkající se 
dostupnosti a efektivního využívání 
harmonizovaného rádiového spektra pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace 
umožňují využívání relevantního rádiového 
spektra v rámci režimu udělování 
všeobecného oprávnění, příslušné 
vnitrostátní orgány nestanoví žádné 
dodatečné podmínky a zamezí veškerému 
jinému využívání, jež by narušovalo účinné 
uplatňování tohoto harmonizovaného
režimu. Tímto není dotčen čl. 2 odst. 2 bod 
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8.

Or. de

Pozměňovací návrh 464
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4 –pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné vnitrostátní orgány vezmou v 
souladu s čl. 6 odst. 3 rozhodnutí č. 
243/2012/EU a s cílem zlepšit spektrální 
efektivitu do úvahy potřebu stanovit 
přiměřenou minimální úroveň výkonnosti 
technologií pro jednotlivá pásma; tím 
nejsou dotčena opatření přijatá podle 
rozhodnutí č. 676/2002.

Příslušné vnitrostátní orgány vezmou v 
souladu s čl. 6 odst. 3 rozhodnutí č. 
243/2012/EU do úvahy potřebu stanovit 
přiměřenou minimální úroveň výkonnosti 
technologií pro jednotlivá pásma; tím 
nejsou dotčena opatření přijatá podle 
rozhodnutí č. 676/2002/ES.

Or. de

Pozměňovací návrh 465
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vezmou do úvahy vývojové cykly 
technologií a obnovu zařízení, a 
především koncových zařízení; a

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 466
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Délka trvání práv na využívání spektra 
nebo lhůty pro následné prodloužení jejich 
platnosti jsou stanoveny s dostatečným 
předstihem před zahájením příslušného 
postupu, jenž je uveden v časovém 
harmonogramu podle prvního pododstavce. 
Časové harmonogramy, délka trvání práv a 
cyklus prodlužování jejich platnosti 
zohledňují potřebu předvídatelného 
investičního prostředí, efektivní možnost 
uvolnit jakékoli nové relevantní pásmo 
rádiového spektra, které bylo 
harmonizováno pro účely bezdrátových 
širokopásmových komunikací, a dobu 
amortizace souvisejících investic za 
podmínek hospodářské soutěže.

Délka trvání práv na využívání spektra 
nebo lhůty pro následné prodloužení jejich 
platnosti jsou stanoveny s dostatečným 
předstihem před zahájením příslušného 
postupu, jenž je uveden v časovém 
harmonogramu podle prvního pododstavce. 
Časové harmonogramy, délka trvání práv a 
cyklus prodlužování jejich platnosti 
zohledňují potřebu předvídatelného 
investičního prostředí, efektivní možnost 
uvolnit jakékoli nové relevantní pásmo 
rádiového spektra, které bylo 
harmonizováno pro účely bezdrátových 
širokopásmových komunikací, a dobu 
amortizace souvisejících investic za 
podmínek hospodářské soutěže. Příslušné 
vnitrostátní orgány uplatní minimální 
lhůtu třiceti let pro přidělení rádiového 
spektra.

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Délka trvání práv na využívání spektra 
nebo lhůty pro následné prodloužení jejich 
platnosti jsou stanoveny s dostatečným 
předstihem před zahájením příslušného 
postupu, jenž je uveden v časovém 
harmonogramu podle prvního pododstavce. 
Časové harmonogramy, délka trvání práv a 
cyklus prodlužování jejich platnosti 
zohledňují potřebu předvídatelného 
investičního prostředí, efektivní možnost 
uvolnit jakékoli nové relevantní pásmo 
rádiového spektra, které bylo 
harmonizováno pro účely bezdrátových 

Aniž je dotčen čl. 8a odst. 3, délka trvání 
práv na využívání spektra nebo lhůty pro 
následné prodloužení jejich platnosti jsou 
stanoveny s dostatečným předstihem před 
zahájením příslušného postupu, jenž je 
uveden v časovém harmonogramu podle 
prvního pododstavce. Časové 
harmonogramy, délka trvání práv a cyklus 
prodlužování jejich platnosti zohledňují 
potřebu předvídatelného investičního 
prostředí, efektivní možnost uvolnit 
jakékoli nové relevantní pásmo rádiového 
spektra, které bylo harmonizováno pro 
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širokopásmových komunikací, a dobu 
amortizace souvisejících investic za 
podmínek hospodářské soutěže.

účely bezdrátových širokopásmových 
komunikací, a dobu amortizace 
souvisejících investic za podmínek 
hospodářské soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou učinit opatření na 
přiměřené a nediskriminační odebrání 
práv, včetně těch s minimální délkou 
trvání 30 let, aby zabránily hromadění 
práv, které by mohlo narušit 
hospodářskou soutěž.

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zavedení minimální doby trvání licence 
v délce 30 let by nemělo bránit možnosti 
regulačních orgánů vydávat dočasné 
licence a licence pro sekundární použití 
v harmonizovaném pásmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Jolanta Emilia Hibner
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odstavec 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může s cílem zajistit soudržné 
provádění odstavce 1 v rámci celé Unie, a 
zejména s cílem zajistit synchronizovanou 
dostupnost bezdrátových služeb v Unii, 
formou prováděcích aktů:

Komise s cílem zajistit soudržné provádění 
odstavce 1 v rámci celé Unie, a zejména 
s cílem zajistit synchronizovanou 
dostupnost bezdrátových služeb v Unii, 
formou prováděcích aktů, z nichž první 
musí být přijat do jednoho roku ode dne, 
kdy vstoupí v platnost toto nařízení:

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může s cílem zajistit soudržné 
provádění odstavce 1 v rámci celé Unie, a 
zejména s cílem zajistit synchronizovanou 
dostupnost bezdrátových služeb v Unii, 
formou prováděcích aktů:

Komise může s cílem zajistit soudržné 
provádění odstavce 1 v rámci celé Unie, a 
zejména s cílem zajistit synchronizovanou 
dostupnost bezdrátových služeb v Unii, 
navrhovat legislativní opatření s cílem:

Or. ro

Pozměňovací návrh 472
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může s cílem zajistit soudržné 
provádění odstavce 1 v rámci celé Unie, a 
zejména s cílem zajistit synchronizovanou 
dostupnost bezdrátových služeb v Unii, 

Sdružení BEREC musí s cílem zajistit 
soudržné provádění odstavce 1 v rámci 
celé Unie, a zejména s cílem zajistit 
synchronizovanou dostupnost 
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formou prováděcích aktů: bezdrátových služeb v Unii, formou 
pokynů:

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) stanovit společný časový harmonogram
pro Unii jako celek nebo časové 
harmonogramy odpovídající okolnostem v 
jednotlivých kategoriích členských států, 
datum nebo data pro přiznání 
individuálních práv na využívání 
harmonizovaného pásma nebo kombinace 
komplementárních harmonizovaných 
pásem a pro umožnění skutečného 
využívání rádiového spektra pro účely 
výlučného nebo sdíleného poskytování 
bezdrátových širokopásmových 
komunikací v rámci Unie;

a) stanovit společnou lhůtu pro Unii jako 
celek nebo lhůty odpovídající okolnostem 
v jednotlivých kategoriích členských států, 
datum nebo data pro přiznání 
individuálních práv na využívání 
harmonizovaného pásma nebo kombinace 
komplementárních harmonizovaných 
pásem a pro umožnění skutečného 
využívání rádiového spektra pro účely 
výlučného nebo sdíleného poskytování 
bezdrátových širokopásmových 
komunikací v rámci Unie;

Or. en

Odůvodnění

Některé členské státy mají specifické požadavky, které komplikují uvolnění určitých pásem 
spektra, avšak je důležité stanovit lhůty pro uvolnění spektra s cílem poskytnout větší pásmo, 
přičemž s členskými státy byly ve výjimečných případech dohodnuty výjimky zohledňující 
jejich konkrétní situaci.

Pozměňovací návrh 474
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) stanovit společný časový harmonogram 
pro Unii jako celek nebo časové 
harmonogramy odpovídající okolnostem v 
jednotlivých kategoriích členských států, 
datum nebo data pro přiznání 
individuálních práv na využívání 
harmonizovaného pásma nebo kombinace 
komplementárních harmonizovaných 
pásem a pro umožnění skutečného 
využívání rádiového spektra pro účely 
výlučného nebo sdíleného poskytování 
bezdrátových širokopásmových 
komunikací v rámci Unie;

a) společný časový harmonogram pro Unii 
jako celek nebo časové harmonogramy 
odpovídající okolnostem v jednotlivých 
kategoriích členských států, datum nebo 
data pro přiznání individuálních práv na 
využívání harmonizovaného pásma nebo 
kombinace komplementárních 
harmonizovaných pásem a pro umožnění 
skutečného využívání rádiového spektra 
pro účely výlučného nebo sdíleného 
poskytování bezdrátových 
širokopásmových komunikací v rámci 
Unie;

Or. ro


