
AM\1013978CS.doc PE526.176v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2013/0309(COD)

19. 12. 2013

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
475 - 830

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))



PE526.176v01-00 2/215 AM\1013978CS.doc

CS

AM_Com_LegReport



AM\1013978CS.doc 3/215 PE526.176v01-00

CS

Pozměňovací návrh 475
Catherine Trautmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stanovit minimální délku platnosti práv 
přiznávaných v rámci harmonizovaných 
pásem;

b) stanovit minimální délku platnosti práv 
přiznávaných v rámci harmonizovaných 
pásem, a to nejméně na dobu 20 let a v 
každém případě na dobu, která umožní 
vytvářet pobídky k investicím a rozvoji 
hospodářské soutěže a odrazovat od 
nedostatečného využívání nebo 
„hromadění“ spektra, případně stanovit, 
že práva mají být udělena na dobu 
neurčitou;

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Seán Kelly

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stanovit minimální délku platnosti práv 
přiznávaných v rámci harmonizovaných 
pásem;

b) stanovit minimální délku platnosti práv 
přiznávaných v rámci harmonizovaných 
pásem s časovým harmonogramem, který 
co nejúčinněji umožní vytvářet pobídky k 
investicím a rozvoji hospodářské soutěže a 
odrazovat od nedostatečného využívání 
spektra ze strany držitelů licencí.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány by měly být schopny vyvážit potřebu vytvářet pobídky k 
investicím prostřednictvím optimální délky trvání licencí s potřebou zajistit, že spektrum bude 
využíváno co nejúčinněji a nejúplněji v souladu s licenčními podmínkami, a zabránit tendenci 
k „hromadění“ spektra.



PE526.176v01-00 4/215 AM\1013978CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 477
Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stanovit minimální délku platnosti práv 
přiznávaných v rámci harmonizovaných 
pásem;

b) stanovit minimální délku platnosti práv 
přiznávaných v rámci harmonizovaných 
pásem, která umožní vytvářet podmínky k 
investicím, inovacím a rozvoji 
hospodářské soutěže a urychlovat je a 
bude odrazovat od nedostatečného 
využívání nebo „hromadění“ spektra ze 
strany držitelů licencí.

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Edit Herczog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stanovit minimální délku platnosti práv 
přiznávaných v rámci harmonizovaných 
pásem;

b) stanovit délku platnosti práv 
přiznávaných v rámci harmonizovaných 
pásem, která umožní vytvářet pobídky k 
investicím a rozvoji hospodářské soutěže a 
bude odrazovat od nedostatečného 
využívání nebo „hromadění“ spektra ze 
strany držitelů licencí.

Or. en

Odůvodnění

In the current state of continued increase in the demand for spectrum for wireless broadband 
communications, it is of the utmost importance that spectrum is used fully, by licence holders 
and by those using unlicensed spectrum, and if not, that this spectrum is traded urgently so 
that it can be used by others to respond to the growing need for wireless Internet access. 
National regulatory authorities need to balance in their licensing conditions the need to 
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incentivise investment through optimal license durations, while ensuring that the spectrum 
will be used as efficiently and fully as possible. Giving indefinite durations for licences can 
encourage ‘hoarding’ of spectrum, whereby the licence holder sees no incentive to maximise 
the use of the spectrum they hold, nor do they see an interest in trading unused spectrum, 
because not doing so would keep new market entrants and competitors at bay.

Pozměňovací návrh 479
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stanovit minimální délku platnosti práv 
přiznávaných v rámci harmonizovaných 
pásem;

b) minimální délku platnosti práv 
přiznávaných v rámci harmonizovaných 
pásem;

Or. ro

Pozměňovací návrh 480
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) definovat datum ukončení platnosti 
stávajících práv na využívání jiných 
harmonizovaných pásem, než jsou pásma 
určená pro účely bezdrátových 
širokopásmových komunikací, nebo 
v případě práv na dobu neurčitou datum 
stanovené pro takovou změnu práva na 
využívání tak, aby se umožnilo 
poskytování bezdrátových 
širokopásmových komunikací.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 481
Petra Kammerevert

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) definovat datum ukončení platnosti 
stávajících práv na využívání jiných 
harmonizovaných pásem, než jsou pásma 
určená pro účely bezdrátových 
širokopásmových komunikací, nebo 
v případě práv na dobu neurčitou datum 
stanovené pro takovou změnu práva na 
využívání tak, aby se umožnilo 
poskytování bezdrátových 
širokopásmových komunikací.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 482
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) definovat datum ukončení platnosti 
stávajících práv na využívání jiných 
harmonizovaných pásem, než jsou pásma 
určená pro účely bezdrátových 
širokopásmových komunikací, nebo 
v případě práv na dobu neurčitou datum 
stanovené pro takovou změnu práva na 
využívání tak, aby se umožnilo 
poskytování bezdrátových 
širokopásmových komunikací.

d) datum ukončení platnosti stávajících 
práv na využívání jiných harmonizovaných 
pásem, než jsou pásma určená pro účely 
bezdrátových širokopásmových 
komunikací, nebo v případě práv na dobu 
neurčitou datum stanovené pro takovou 
změnu práva na využívání tak, aby se 
umožnilo poskytování bezdrátových 
širokopásmových komunikací.

Or. ro

Pozměňovací návrh 483
Giles Chichester
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 33 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Catherine Trautmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 33 odst. 2.

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným v čl. 
33 odst. 2, aniž jsou dotčena ustanovení 
stanovená v čl. 9 odst. 3 a 4 směrnice 
2002/21/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 485
Petra Kammerevert

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odstavec 2 se netýká ustanovení čl. 9 
odst. 3 a 4 směrnice 2002/21/ES.

Or. de
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Pozměňovací návrh 486
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může rovněž přijmout 
prováděcí akty harmonizující datum 
ukončení platnosti individuálních práv na 
využívání rádiového spektra pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace v 
harmonizovaných pásmech nebo datum 
prodloužení platnosti těchto práv, která v 
okamžiku přijetí uvedených aktů již 
existují, aby v celé Unii dosáhla 
synchronizace data prodloužení platnosti 
práv na využívání těchto pásem nebo 
jejich opětovného přidělení, a to včetně 
případné synchronizace s datem 
prodloužení platnosti práv k využívání 
jiných pásem harmonizovaných 
prováděcími opatřeními, jež byla přijata v 
souladu s odstavcem 2 nebo s tímto 
odstavcem, nebo datem jejich opětovného 
přidělení. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 33 odst. 2.

vypouští se

Jestliže prováděcí akty podle tohoto 
odstavce stanoví harmonizované datum 
prodloužení platnosti práv na využívání 
rádiového spektra nebo datum jejich 
opětovného přidělení, které následuje po 
datu ukončení platnosti stávajících 
individuálních práv na využívání 
rádiového spektra v jakémkoli členském 
státě nebo po datu jejího prodloužení, 
příslušné vnitrostátní orgány prodlouží 
platnost stávajících práv podle 
harmonizovaného data za stejných 
hmotněprávních podmínek pro udělení 
oprávnění, jež platily dříve, včetně 
jakýchkoli použitelných periodických 
poplatků.
Je-li doba, o níž se v souladu s druhým 
pododstavcem prodlužuje platnost práv, ve 
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srovnání s původní dobou platnosti práv 
na využívání významná, příslušné 
vnitrostátní orgány mohou pro účely 
prodloužení platnosti práv upravit dříve 
použitelné podmínky pro udělení 
oprávnění, které jsou s ohledem na změnu 
okolností nezbytné, a to včetně uložení 
dodatečných poplatků. Tyto dodatečné 
poplatky jsou vypočítány za použití 
poměru pro rata temporis jakéhokoli 
počátečního poplatku za původní práva na 
využívání, který byl výslovně vypočítán s 
odkazem na původní délku platnosti práv.
Prováděcí akty podle tohoto odstavce 
nestanoví požadavek na zkrácení platnosti 
stávajících práv na využívání ve všech 
členských státech, s výjimkou případů v 
souladu s čl. 14 odst. 2 směrnice 
2002/20/ES, a nepoužijí se na stávající 
práva s platností na dobu neurčitou.
Jestliže Komise přijme prováděcí akt podle 
odstavce 2, může ustanovení tohoto 
odstavce použít obdobně i na jakákoli 
práva na využívání daného 
harmonizovaného pásma pro bezdrátový 
širokopásmový přístup.

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může rovněž přijmout prováděcí 
akty harmonizující datum ukončení 
platnosti individuálních práv na využívání 
rádiového spektra pro bezdrátové 
širokopásmové komunikace v 
harmonizovaných pásmech nebo datum 
prodloužení platnosti těchto práv, která v 
okamžiku přijetí uvedených aktů již 

Komise může rovněž navrhnout 
legislativní opatření, kterým se bude 
harmonizovat datum ukončení platnosti 
individuálních práv na využívání rádiového 
spektra pro bezdrátové širokopásmové 
komunikace v harmonizovaných pásmech 
nebo datum prodloužení platnosti těchto 
práv, která v okamžiku přijetí uvedených 
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existují, aby v celé Unii dosáhla 
synchronizace data prodloužení platnosti 
práv na využívání těchto pásem nebo jejich 
opětovného přidělení, a to včetně případné 
synchronizace s datem prodloužení 
platnosti práv k využívání jiných pásem 
harmonizovaných prováděcími opatřeními, 
jež byla přijata v souladu s odstavcem 2 
nebo s tímto odstavcem, nebo datem jejich 
opětovného přidělení. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2.

aktů již existují, aby v celé Unii dosáhla 
synchronizace data prodloužení platnosti 
práv na využívání těchto pásem nebo jejich 
opětovného přidělení, a to včetně případné 
synchronizace s datem prodloužení 
platnosti práv k využívání jiných pásem 
harmonizovaných prováděcími opatřeními, 
jež byla přijata v souladu s odstavcem 2 
nebo s tímto odstavcem, nebo datem jejich 
opětovného přidělení.

Or. ro

Pozměňovací návrh 488
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může rovněž přijmout prováděcí 
akty harmonizující datum ukončení 
platnosti individuálních práv na využívání 
rádiového spektra pro bezdrátové 
širokopásmové komunikace v 
harmonizovaných pásmech nebo datum 
prodloužení platnosti těchto práv, která v 
okamžiku přijetí uvedených aktů již 
existují, aby v celé Unii dosáhla 
synchronizace data prodloužení platnosti 
práv na využívání těchto pásem nebo jejich 
opětovného přidělení, a to včetně případné 
synchronizace s datem prodloužení 
platnosti práv k využívání jiných pásem 
harmonizovaných prováděcími opatřeními, 
jež byla přijata v souladu s odstavcem 2 
nebo s tímto odstavcem, nebo datem jejich 
opětovného přidělení. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2.

V souladu s čl. 8a odst. 3 druhým 
pododstavcem Komise rovněž do jednoho 
roku ode dne vstupu tohoto nařízení 
v platnost, pokud je to možné, přijme 
prováděcí akty harmonizující datum 
ukončení platnosti individuálních práv na 
využívání rádiového spektra pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace v 
harmonizovaných pásmech nebo datum 
prodloužení platnosti těchto práv, která v 
okamžiku přijetí uvedených aktů již 
existují, aby v celé Unii dosáhla 
synchronizace data prodloužení platnosti 
práv na využívání těchto pásem nebo jejich 
opětovného přidělení, a to včetně případné 
synchronizace s datem prodloužení 
platnosti práv k využívání jiných pásem 
harmonizovaných prováděcími opatřeními, 
jež byla přijata v souladu s odstavcem 2 
nebo s tímto odstavcem, nebo datem jejich 
opětovného přidělení. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 



AM\1013978CS.doc 11/215 PE526.176v01-00

CS

postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže prováděcí akty podle tohoto 
odstavce stanoví harmonizované datum 
prodloužení platnosti práv na využívání 
rádiového spektra nebo datum jejich
opětovného přidělení, které následuje po 
datu ukončení platnosti stávajících 
individuálních práv na využívání 
rádiového spektra v jakémkoli členském 
státě nebo po datu jejího prodloužení, 
příslušné vnitrostátní orgány prodlouží 
platnost stávajících práv podle 
harmonizovaného data za stejných 
hmotněprávních podmínek pro udělení 
oprávnění, jež platily dříve, včetně 
jakýchkoli použitelných periodických 
poplatků.

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 490
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li doba, o níž se v souladu s druhým 
pododstavcem prodlužuje platnost práv, ve 
srovnání s původní dobou platnosti práv 
na využívání významná, příslušné 
vnitrostátní orgány mohou pro účely 

vypouští se
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prodloužení platnosti práv upravit dříve 
použitelné podmínky pro udělení 
oprávnění, které jsou s ohledem na změnu 
okolností nezbytné, a to včetně uložení 
dodatečných poplatků. Tyto dodatečné 
poplatky jsou vypočítány za použití 
poměru pro rata temporis jakéhokoli 
počátečního poplatku za původní práva na 
využívání, který byl výslovně vypočítán s 
odkazem na původní délku platnosti práv.

Or. ro

Pozměňovací návrh 491
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li doba, o níž se v souladu s druhým 
pododstavcem prodlužuje platnost práv, ve 
srovnání s původní dobou platnosti práv na 
využívání významná, příslušné vnitrostátní 
orgány mohou pro účely prodloužení 
platnosti práv upravit dříve použitelné 
podmínky pro udělení oprávnění, které 
jsou s ohledem na změnu okolností 
nezbytné, a to včetně uložení dodatečných 
poplatků. Tyto dodatečné poplatky jsou 
vypočítány za použití poměru pro rata 
temporis jakéhokoli počátečního poplatku 
za původní práva na využívání, který byl 
výslovně vypočítán s odkazem na původní 
délku platnosti práv.

Je-li doba, o níž se v souladu s druhým 
pododstavcem prodlužuje platnost práv, ve 
srovnání s původní dobou platnosti práv na 
využívání významná, příslušné vnitrostátní 
orgány mohou pro účely prodloužení 
platnosti práv upravit dříve použitelné 
podmínky pro udělení oprávnění, které 
jsou s ohledem na změnu okolností 
nezbytné. Pokud tyto úpravy zahrnují 
uložení dodatečných poplatků, tyto 
poplatky nesmějí překročit použitý poměr
pro rata temporis jakéhokoli počátečního 
poplatku za původní práva na využívání, 
který byl výslovně vypočítán s odkazem na 
původní délku platnosti práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí akty podle tohoto odstavce 
nestanoví požadavek na zkrácení platnosti 
stávajících práv na využívání ve všech 
členských státech, s výjimkou případů v 
souladu s čl. 14 odst. 2 směrnice 
2002/20/ES, a nepoužijí se na stávající 
práva s platností na dobu neurčitou.

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 493
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže Komise přijme prováděcí akt podle 
odstavce 2, může ustanovení tohoto 
odstavce použít obdobně i na jakákoli 
práva na využívání daného 
harmonizovaného pásma pro bezdrátový 
širokopásmový přístup.

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 494
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise při přijímání prováděcích aktů 
podle odstavců 2 a 3 vezme do úvahy:

vypouští se

a) regulační zásady stanovené v článku 9;
b) objektivní rozdíly, které se vyskytují v 
rámci Unie a týkají se potřeby 
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dodatečného rádiového spektra pro 
bezdrátový širokopásmový přístup, a 
zároveň zohlední společné potřeby týkající 
se rádiového spektra pro integrované sítě 
pokrývající několik členských států;
c) předvídatelnost provozních podmínek 
platných pro stávající uživatele rádiového 
spektra;
d) zavádění, rozvoj a investiční cykly 
následných generací bezdrátových 
širokopásmových technologií;
e) poptávku koncových uživatelů po 
vysokokapacitních bezdrátových 
širokopásmových komunikacích.
Komise při stanovování časových 
harmonogramů pro jednotlivé kategorie 
členských států, které doposud nepřiznaly 
individuální práva na využívání a 
umožnily skutečné využití daného 
harmonizovaného pásma, vezme náležitě 
do úvahy jakékoli údaje předložené 
členskými státy, které se týkají dřívějšího 
způsobu přiznávání práv k rádiovému 
spektru, důvodů pro omezení vyplývajících 
z čl. 9 odst. 3 a 4 směrnice 2002/21/ES, 
případné potřeby uvolnit dané pásmo, 
účinků na hospodářskou soutěž nebo 
zeměpisných či technických překážek, a 
zároveň zohlední dopad na vnitřní trh. 
Komise zajistí, aby se provádění 
uvedených harmonogramů bezdůvodně 
nedokládalo a aby jakékoli odchylky mezi 
časovými harmonogramy členských států 
nevedly k nežádoucím rozdílům v 
podmínkách hospodářské soutěže nebo 
právní úpravy v jednotlivých členských 
státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 495
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise při přijímání prováděcích aktů
podle odstavců 2 a 3 vezme do úvahy:

Komise při přijímání opatření podle 
odstavce 2 vezme do úvahy:

Or. ro

Pozměňovací návrh 496
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odstavcem 2 není dotčeno právo 
členských států přiznat práva na využívání 
a umožnit skutečné využívání 
harmonizovaného pásma před přijetím 
prováděcího aktu týkajícího se daného 
pásma za předpokladu, že jsou splněny 
podmínky druhého pododstavce, nebo 
před harmonizovaným datem, které je pro 
dané pásmo stanoveno v prováděcím aktu.

vypouští se

Jestliže příslušné vnitrostátní orgány 
přiznávají práva na využívání 
harmonizovaného pásma ještě před 
přijetím prováděcího aktu, který se 
daného pásma týká, stanoví podmínky 
takového přiznání práv, a zejména 
podmínky týkající se délky jejich platnosti, 
tak, aby nositelé práv na využívání věděli 
o možnosti, že Komise přijme prováděcí 
akty v souladu s odstavcem 2, které 
stanoví minimální dobu platnosti těchto 
práv nebo synchronizovaný cyklus 
ukončení nebo prodloužení jejich 
platnosti pro celou Unii. Tento 
pododstavec se nepoužije na přiznání práv 
s platností na dobu neurčitou.

Or. en
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Pozměňovací návrh 497
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odstavcem 2 není dotčeno právo 
členských států přiznat práva na využívání 
a umožnit skutečné využívání 
harmonizovaného pásma před přijetím 
prováděcího aktu týkajícího se daného 
pásma za předpokladu, že jsou splněny 
podmínky druhého pododstavce, nebo 
před harmonizovaným datem, které je pro 
dané pásmo stanoveno v prováděcím aktu.

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 498
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže příslušné vnitrostátní orgány 
přiznávají práva na využívání 
harmonizovaného pásma ještě před 
přijetím prováděcího aktu, který se 
daného pásma týká, stanoví podmínky 
takového přiznání práv, a zejména 
podmínky týkající se délky jejich platnosti, 
tak, aby nositelé práv na využívání věděli 
o možnosti, že Komise přijme prováděcí 
akty v souladu s odstavcem 2, které 
stanoví minimální dobu platnosti těchto 
práv nebo synchronizovaný cyklus 
ukončení nebo prodloužení jejich 
platnosti pro celou Unii. Tento 
pododstavec se nepoužije na přiznání práv 
s platností na dobu neurčitou.

vypouští se
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Or. ro

Pozměňovací návrh 499
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Příslušné vnitrostátní orgány poskytnou 
Komisi včasné a dostatečně podrobné 
informace ohledně plánů na zajištění 
souladu s časovým harmonogramem, 
které se týkají harmonizovaných pásem, u 
nichž byl prováděcím aktem přijatým 
podle odstavce 2 stanoven společný časový 
harmonogram pro přiznání práv na 
využívání a umožněno skutečné využívání. 
Komise může přijmout prováděcí akty, 
které stanoví formu a postup poskytování 
uvedených informací. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2.

vypouští se

Má-li Komise na základě přezkumu těchto 
podrobných plánů poskytnutých členským 
státem za to, že není pravděpodobné, že by 
byl daný členský stát schopen dodržet 
časový harmonogram, který se na něj 
vztahuje, může Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu přijmout rozhodnutí 
vyžadující, aby členský stát náležitě 
přizpůsobil své plány a dosáhl výše 
uvedeného souladu.

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6 – pododstavec 1



PE526.176v01-00 18/215 AM\1013978CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné vnitrostátní orgány poskytnou 
Komisi včasné a dostatečně podrobné 
informace ohledně plánů na zajištění 
souladu s časovým harmonogramem, které 
se týkají harmonizovaných pásem, u nichž 
byl prováděcím aktem přijatým podle 
odstavce 2 stanoven společný časový 
harmonogram pro přiznání práv na 
využívání a umožněno skutečné využívání. 
Komise může přijmout prováděcí akty, 
které stanoví formu a postup poskytování 
uvedených informací. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2.

Příslušné vnitrostátní orgány poskytnou 
Komisi včasné a dostatečně podrobné 
informace ohledně plánů na zajištění 
souladu s časovým harmonogramem, které 
se týkají harmonizovaných pásem, u nichž 
byl prováděcím aktem přijatým podle 
odstavce 2 stanoven společný časový 
harmonogram pro přiznání práv na 
využívání a umožněno skutečné využívání. 
Komise přijme do jednoho roku ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost, pokud je 
to možné, prováděcí akt, který stanoví 
formu a postup poskytování uvedených 
informací. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 33 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné vnitrostátní orgány poskytnou 
Komisi včasné a dostatečně podrobné 
informace ohledně plánů na zajištění 
souladu s časovým harmonogramem, které 
se týkají harmonizovaných pásem, u nichž 
byl prováděcím aktem přijatým podle 
odstavce 2 stanoven společný časový 
harmonogram pro přiznání práv na 
využívání a umožněno skutečné využívání. 
Komise může přijmout prováděcí akty, 
které stanoví formu a postup poskytování 
uvedených informací. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2.

Příslušné vnitrostátní orgány poskytnou 
Komisi včasné a dostatečně podrobné 
informace ohledně plánů na zajištění 
souladu s časovým harmonogramem, které 
se týkají harmonizovaných pásem, u nichž 
byl prováděcím aktem přijatým podle 
odstavce 2 stanoven společný časový 
harmonogram pro přiznání práv na 
využívání a umožněno skutečné využívání. 
Komise by měla přijmout do jednoho roku 
ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost
prováděcí akty, které stanoví formu a 
postup poskytování uvedených informací. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 33 odst. 2.
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Or. de

Pozměňovací návrh 502
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné vnitrostátní orgány poskytnou 
Komisi včasné a dostatečně podrobné 
informace ohledně plánů na zajištění 
souladu s časovým harmonogramem, které 
se týkají harmonizovaných pásem, u nichž 
byl prováděcím aktem přijatým podle 
odstavce 2 stanoven společný časový 
harmonogram pro přiznání práv na 
využívání a umožněno skutečné využívání. 
Komise může přijmout prováděcí akty, 
které stanoví formu a postup poskytování 
uvedených informací. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2.

Příslušné vnitrostátní orgány poskytnou 
Komisi včasné a dostatečně podrobné 
informace ohledně plánů na zajištění 
souladu s časovým harmonogramem, které 
se týkají harmonizovaných pásem, u nichž 
byl prováděcím aktem přijatým podle 
odstavce 2 stanoven společný časový 
harmonogram pro přiznání práv na 
využívání a umožněno skutečné využívání. 
Komise může přijmout akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví formu a postup 
poskytování uvedených informací. Tyto 
akty v přenesené pravomoci se přijímají v 
souladu s článkem 32.

Or. ro

Pozměňovací návrh 503
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při zkoumání podrobných plánů 
členských států by Komise měla vzít v 
úvahu omezený počet odborníků a 
poradců, na které se mohou vnitrostátní 
regulační orgány a poskytovatelé obrátit, 
pokud jde o řízení o přidělování práv. 

Or. de
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Pozměňovací návrh 504
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má-li Komise na základě přezkumu těchto 
podrobných plánů poskytnutých členským 
státem za to, že není pravděpodobné, že by 
byl daný členský stát schopen dodržet 
časový harmonogram, který se na něj 
vztahuje, může Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu přijmout rozhodnutí 
vyžadující, aby členský stát náležitě 
přizpůsobil své plány a dosáhl výše 
uvedeného souladu.

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 505
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Společný postup udělování individuálních 

práv na využívání rádiového spektra
1. Dva nebo více členských států mohou 
při plnění svých povinností podle článku 6 
a 7 autorizační směrnice spolupracovat 
navzájem a také s Komisí a vytvořit 
společný postup udělování individuálních 
práv na využívání rádiového spektra, a to 
případně v souladu s některým společným 
časovým harmonogramem stanoveným v 
souladu s čl. 12 odst. 2. Společný postup 
udělování oprávnění musí splňovat tato 
kritéria: 
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a) jednotlivé vnitrostátní postupy 
udělování oprávnění musí být zahájeny a 
prováděny příslušnými vnitrostátními 
orgány podle společného časového 
harmonogramu;
b) pokud je to vhodné, stanoví společné 
podmínky a postupy pro výběr a udělování 
individuálních práv v dotčených 
členských státech;
c) pokud je to vhodné, stanoví společné 
nebo srovnatelné podmínky spojené s 
individuálními právy na užívání v 
dotčených členských státech, které např. 
umožní operátorům získávat s ohledem na 
bloky spektra, jež má být přiděleno, 
soudržná spektrová portfolia. 

Or. en

Pozměňovací návrh 506
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nařízení
Článek 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12b
a) jednotlivé vnitrostátní postupy 
udělování oprávnění musí být zahájeny a 
prováděny příslušnými vnitrostátními 
orgány podle společného časového 
harmonogramu;

Or. en

Pozměňovací návrh 507
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nařízení
Článek 12 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12c
b) pokud je to vhodné, stanoví obecné 
podmínky a postupy pro výběr a udělování 
individuálních práv v dotčených 
členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 508
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nařízení
Článek 12 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12d
c) pokud je to vhodné, stanoví společné 
nebo srovnatelné podmínky spojené s 
individuálními právy na užívání v 
dotčených členských státech, které např. 
umožní operátorům získávat s ohledem na 
bloky spektra, jež má být přiděleno, 
soudržná spektrová portfolia. 

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Werner Langen

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 510
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže příslušný vnitrostátní orgán hodlá 
podmínit využívání rádiového spektra 
získáním všeobecného oprávnění nebo 
přiznat individuální práva na využívání 
rádiového spektra nebo pozměnit práva a 
povinnosti ve vztahu k využívání 
rádiového spektra podle článku 14 
směrnice 2002/20/ES, zpřístupní zároveň 
Komisi i orgánům příslušným pro správu 
rádiového spektra v jiných členských 
státech návrh daného opatření i jeho 
odůvodnění, a to případně po ukončení 
veřejné konzultace podle článku 6 
směrnice 2002/21/ES, ale v každém 
případě v takové fázi přípravy tohoto 
opatření, která umožňuje poskytnout 
Komisi a příslušným orgánům ostatních 
členských států dostatečné a neměnné 
informace o relevantních záležitostech.

Jestliže příslušný vnitrostátní orgán hodlá 
podmínit využívání rádiového spektra 
získáním všeobecného oprávnění nebo 
přiznat individuální práva na využívání 
rádiového spektra nebo pozměnit práva a 
povinnosti ve vztahu k využívání 
rádiového spektra pro bezdrátové 
širokopásmové služby podle článku 14 
směrnice 2002/20/ES, zpřístupní zároveň 
Komisi i orgánům příslušným pro správu 
rádiového spektra v jiných členských 
státech návrh daného opatření i jeho 
odůvodnění, a to případně po ukončení 
veřejné konzultace podle článku 6 
směrnice 2002/21/ES, ale v každém 
případě v takové fázi přípravy tohoto 
opatření, která umožňuje poskytnout 
Komisi a příslušným orgánům ostatních 
členských států dostatečné a neměnné 
informace o relevantních záležitostech.

Or. de

Pozměňovací návrh 511
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dobu platnosti práv na využívání; c) dobu platnosti práv na využívání, a to 
nejméně na dobu 20 let a v každém 
případě na dobu, která umožní vytvářet 
pobídky k investicím a rozvoji 
hospodářské soutěže a odrazovat od 
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nedostatečného využívání nebo 
„hromadění“ spektra;

Or. en

Pozměňovací návrh 512
Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) omezení rádiového spektra na některé 
druhy operací nebo vyloučení některých 
druhů operátorů;

i) omezení rádiového spektra na některé 
druhy operací, včetně operátorů z 
neziskového odvětví, nebo vyloučení 
některých druhů operátorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 513
Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) možnost využívat rádiové spektrum na 
sdíleném základě;

k) možnost využívat rádiové spektrum na 
sdíleném základě, a to i bez licence;

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud mají členské státy v úmyslu 
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zavést společný postup udělování 
oprávnění podle článku 12a, dotčené 
příslušné vnitrostátní orgány předloží své 
návrhy opatření Komisi a příslušným 
orgánům souběžně.

Or. en

Pozměňovací návrh 515
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné vnitrostátní orgány a Komise 
mohou danému příslušnému orgánu 
předkládat své připomínky ve lhůtě dvou 
měsíců. Dvouměsíční lhůta se 
neprodlužuje.

vypouští se

Komise při posuzování návrhu opatření v 
souladu s tímto článkem vezme do úvahy 
zejména:
a) ustanovení směrnic 2002/20/ES a 
2002/21/ES a rozhodnutí č. 243/2012/EU;
b) regulační zásady stanovené v článku 9;
c) relevantní kritéria týkající se splnění 
některých specifických podmínek 
vyplývajících z článku 10 a doplňující 
ustanovení vyplývající z článku 11;
d) jakýkoli prováděcí akt přijatý v souladu 
s článkem 12;
e) soulad s aktuálními, probíhajícími nebo 
plánovanými postupy v jiných členských 
státech a případné účinky na obchod mezi 
členskými státy.
Pokud Komise v rámci této lhůty 
příslušnému orgánu oznámí, že by návrh 
opatření vytvořil překážku na vnitřním 
trhu nebo že má závažné pochybnosti 
ohledně jeho slučitelnosti s právem Unie, 
návrh opatření nesmí být ve lhůtě dalších 
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dvou měsíců schválen. Komise o závěru, k 
němuž dospěla ve věci návrhu opatření v 
daném případě, informuje rovněž 
příslušné orgány jiných členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 516
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V další dvouměsíční lhůtě uvedené 
v odstavci 2 Komise a dotčený příslušný 
orgán úzce spolupracují s cílem stanovit 
nejvhodnější a nejúčinnější opatření 
s ohledem na kritéria uvedená 
v odstavci 2, přičemž náležitě zohlední 
názory účastníků trhu a potřebu zajistit 
vytvoření jednotné regulační praxe.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 517
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušný orgán může v jakékoli fázi 
postupu pozměnit návrh opatření nebo jej 
vzít zpět, přičemž v nejvyšší míře zohlední 
oznámení Komise uvedené v odstavci 2.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 518
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V další dvouměsíční lhůtě podle 
odstavce 2 Komise může:

vypouští se

a) předložit Komunikačnímu výboru 
návrh rozhodnutí, které stanoví, aby 
dotčený příslušný orgán vzal návrh 
opatření zpět. Komise k návrhu 
rozhodnutí připojí podrobnou a objektivní 
analýzu, v níž předloží důvody pro svůj 
závěr, že by návrh opatření neměl být 
přijat ve znění, v němž byl oznámen, a 
připojí konkrétní návrhy na změnu 
návrhu opatření; nebo
b) přijme rozhodnutí, které mění její 
stanovisko týkající se dotčeného návrhu 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 519
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) předložit Komunikačnímu výboru 
návrh rozhodnutí, které stanoví, aby 
dotčený příslušný orgán vzal návrh 
opatření zpět. Komise k návrhu 
rozhodnutí připojí podrobnou a objektivní 
analýzu, v níž předloží důvody pro svůj 
závěr, že by návrh opatření neměl být 
přijat ve znění, v němž byl oznámen, a 
připojí konkrétní návrhy na změnu 
návrhu opatření; nebo

vypouští se
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Or. ro

Pozměňovací návrh 520
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Jestliže Komise nepředloží návrh 
rozhodnutí uvedený v odst. 5 písm. a) 
nebo přijme rozhodnutí podle odst. 5 
písm. b), dotčený příslušný orgán může 
návrh opatření přijmout.

vypouští se

Jestliže Komise předloží návrh rozhodnutí 
podle odst. 5 písm. a), příslušný orgán 
nepřijme návrh opatření po dobu 
maximálně šesti měsíců od okamžiku, kdy 
bylo příslušnému orgánu zasláno 
oznámení podle odstavce 2.
Komise může v jakékoli fázi postupu 
rozhodnout, že změní své stanovisko 
týkající se dotčeného návrhu opatření, 
včetně případů, kdy Komise návrh 
rozhodnutí již předložila Komunikačnímu 
výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 521
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže Komise nepředloží návrh 
rozhodnutí uvedený v odst. 5 písm. a) nebo 
přijme rozhodnutí podle odst. 5 písm. b), 
dotčený příslušný orgán může návrh 
opatření přijmout.

Jestliže Komise nepředloží návrh 
rozhodnutí uvedený v odstavci 5, dotčený 
příslušný orgán může návrh opatření 
přijmout.
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Or. ro

Pozměňovací návrh 522
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže Komise předloží návrh rozhodnutí 
podle odst. 5 písm. a), příslušný orgán 
nepřijme návrh opatření po dobu 
maximálně šesti měsíců od okamžiku, kdy 
bylo příslušnému orgánu zasláno oznámení 
podle odstavce 2.

Jestliže Komise předloží návrh rozhodnutí 
podle odstavce 5, příslušný orgán nepřijme 
návrh opatření po dobu maximálně dvou 
měsíců od okamžiku, kdy bylo příslušnému 
orgánu zasláno oznámení podle odstavce 2.

Or. ro

Pozměňovací návrh 523
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise přijme ve formě prováděcích 
aktů jakékoli rozhodnutí vyžadující, aby 
příslušný orgán vzal svůj návrh opatření 
zpět. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 33 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 524
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise přijme ve formě prováděcích 
aktů jakékoli rozhodnutí vyžadující, aby 
příslušný orgán vzal svůj návrh opatření 
zpět. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 33 odst. 2.

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 525
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Jestliže Komise přijala rozhodnutí v 
souladu s odstavcem 7, příslušný orgán 
pozmění návrh opatření nebo jej vezme 
zpět ve lhůtě šesti měsíců od okamžiku 
oznámení rozhodnutí Komise. Jestliže 
příslušný orgán návrh opatření pozmění, 
provede případnou veřejnou konzultaci a 
pozměněný návrh opatření v souladu s 
odstavcem 1 zpřístupní Komisi.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 526
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Jestliže Komise přijala rozhodnutí v 
souladu s odstavcem 7, příslušný orgán 
pozmění návrh opatření nebo jej vezme 
zpět ve lhůtě šesti měsíců od okamžiku 

vypouští se
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oznámení rozhodnutí Komise. Jestliže 
příslušný orgán návrh opatření pozmění, 
provede případnou veřejnou konzultaci a 
pozměněný návrh opatření v souladu s 
odstavcem 1 zpřístupní Komisi.

Or. ro

Pozměňovací návrh 527
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Dotčený příslušný orgán v nejvyšší míře 
zohlední veškeré připomínky příslušných 
orgánů ostatních členských států a 
Komise a s výjimkou případů, na něž se 
vztahuje odst. 2 třetí pododstavec, odst. 6 
druhý pododstavec a odstavec 7, může 
přijmout výsledný návrh opatření, a 
pokud tak učiní, oznámí to Komisi.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 528
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Dotčený příslušný orgán v nejvyšší míře 
zohlední veškeré připomínky příslušných 
orgánů ostatních členských států a Komise 
a s výjimkou případů, na něž se vztahuje 
odst. 2 třetí pododstavec, odst. 6 druhý 
pododstavec a odstavec 7, může přijmout 
výsledný návrh opatření, a pokud tak učiní,
oznámí to Komisi.

9. Dotčený příslušný orgán v nejvyšší míře 
zohlední veškeré připomínky příslušných 
orgánů ostatních členských států a Komise 
a s výjimkou případů, na něž se vztahuje 
odst. 2 třetí pododstavec a odst. 6 druhý 
pododstavec, může přijmout výsledný 
návrh opatření, a pokud tak učiní, oznámí 
to Komisi.
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Or. ro

Pozměňovací návrh 529
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Po skončení postupu informuje 
příslušný orgán Komisi o výsledcích 
tohoto postupu, s nímž jeho opatření 
souvisí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 530
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Povinnosti týkající se pokrytí

Evropská unie a členské státy přijmou 
opatření zaručující evropským občanům a 
veřejným i soukromým subjektům přístup 
na jednotný trh elektronických 
komunikací, a to jak z hlediska kvality 
služeb, tak z hlediska tržních cen, bez 
ohledu na to, kde v Evropské unii jsou 
poskytovány nebo účtovány;

Or. fr

Pozměňovací návrh 531
Jean-Pierre Audy
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné vnitrostátní orgány umožní 
pouze na základě všeobecného oprávnění 
poskytování přístupu k síti poskytovatele 
elektronických komunikací pro veřejnost, 
jakož i využívání harmonizovaného 
rádiového spektra k tomuto poskytování, a 
to prostřednictvím rádiových místních sítí.

1. Příslušné vnitrostátní orgány umožní na 
základě všeobecného oprávnění a 
dodržování pravidel pro bezlicenční 
pásmo, zejména pokud jde o rušení a 
pravidla hospodářské soutěže, poskytování 
přístupu k síti poskytovatele 
elektronických komunikací pro veřejnost, 
jakož i využívání harmonizovaného 
rádiového spektra k tomuto poskytování, a 
to prostřednictvím rádiových místních sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 532
Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušné vnitrostátní orgány neomezí 
právo koncových uživatelů umožnit 
recipročně nebo obecněji jiným koncovým 
uživatelům přístup k jejich rádiovým 
místním sítím, a to i na základě iniciativ 
třetí strany, která sdružuje a veřejně 
zpřístupňuje rádiové místní sítě
jednotlivých koncových uživatelů.

4. Příslušné vnitrostátní orgány neomezí 
právo koncových uživatelů umožnit 
recipročně nebo obecněji jiným koncovým 
uživatelům přístup k jejich rádiovým 
místním sítím, a to i na základě iniciativ 
třetí strany, která sdružuje a veřejně 
zpřístupňuje rádiové místní sítě 
jednotlivých koncových uživatelů;
provedou rovněž právní rámec, který bude 
podporovat šíření základnových stanic 
buňkových sítí a bezdrátových sítí typu 
„mesh“.

Or. en

Pozměňovací návrh 533
Giles Chichester
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné vnitrostátní orgány umožní v 
rámci režimu všeobecného oprávnění
zavádění, připojení a provoz nenápadných 
bezdrátových přístupových bodů s malým 
dosahem a toto zavádění, připojení a 
provoz bezdůvodně neomezují formou 
jednotlivých povolení v rámci územního 
plánu ani jiným způsobem, jestliže je 
uvedené využívání v souladu s 
prováděcími opatřeními přijatými podle 
odstavce 2.

Příslušné vnitrostátní orgány umožní 
zavádění, připojení a provoz nenápadných 
bezdrátových přístupových bodů s malým 
dosahem a toto zavádění, připojení a 
provoz bezdůvodně neomezují formou 
jednotlivých povolení v rámci územního 
plánu ani jiným způsobem, jestliže je 
uvedené využívání v souladu s 
prováděcími opatřeními přijatými podle 
odstavce 2.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zachování stávajících práv na využívání, integrity sítě a úrovně výkonnosti sítě by 
malé buňky využívající licenční pásmo měly být provozovány na základě výhradní licence.

Pozměňovací návrh 534
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto odstavcem není dotčen režim 
udělování oprávnění k rádiovému spektru 
využívanému k provozu bezdrátových 
přístupových bodů s malým dosahem.

a) stávající práva na využívání licenčního 
pásma vzniklá na základě existujících 
režimů pronajímání a sdílení podle čl. 10 
odst. 6;
b) režim udělování oprávnění k rádiovému 
spektru využívanému k provozu 
bezdrátových přístupových bodů s malým 
dosahem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 535
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může pro účely jednotného 
provádění režimu všeobecného oprávnění 
k zavádění, připojení a provozu 
bezdrátových přístupových bodů s malým 
dosahem podle odstavce 1 přijmout 
prováděcí akt, který vymezí technické 
vlastnosti návrhu, zavádění a provozu 
bezdrátových přístupových bodů s malým 
dosahem, a soulad s těmito vlastnostmi 
zajistí nenápadnou povahu těchto 
přístupových bodů při jejich používání v 
jednotlivých místních souvislostech. 
Komise tyto technické vlastnosti definuje 
odkazem na maximální kapacitu, výkon a 
elektromagnetické charakteristiky, jakož i 
odkazem na vizuální dopad zaváděného 
bezdrátového přístupového bodu s malým 
dosahem. Tyto technické vlastnosti 
stanovené pro využívání bezdrátových 
přístupových bodů s malým dosahem 
odpovídají alespoň požadavkům 
vyplývajícím ze směrnice 2013/35/EU30 a
prahovým hodnotám definovaným 
v doporučení Rady č. 1999/519/ES31.

Komise může pro účely jednotného 
provádění zavádění, připojení a provozu 
bezdrátových přístupových bodů s malým 
dosahem podle odstavce 1 přijmout 
prováděcí akt, který vymezí technické 
vlastnosti návrhu, zavádění a provozu 
bezdrátových přístupových bodů s malým 
dosahem, a soulad s těmito vlastnostmi 
zajistí nenápadnou povahu těchto 
přístupových bodů při jejich používání v 
jednotlivých místních souvislostech. 
Provoz bezdrátových přístupových bodů s 
malým dosahem ve spektru s vymezenými 
přiznanými specifickými právy řídí 
příslušná oprávněná osoba nebo podnik.
Komise tyto technické vlastnosti definuje 
odkazem na maximální kapacitu, výkon a 
elektromagnetické charakteristiky, jakož i 
odkazem na vizuální dopad zaváděného 
bezdrátového přístupového bodu s malým 
dosahem. Tyto technické vlastnosti 
stanovené pro využívání bezdrátových 
přístupových bodů s malým dosahem 
odpovídají alespoň požadavkům 
vyplývajícím ze směrnice 2013/35/EU a
směrnice 1999/5/ES s přihlédnutím k 
prahovým hodnotám definovaným 
v doporučení Rady č. 1999/519/ES31.

__________________ __________________
30 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2013/35/EU ze dne 26. června 2013 
o minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví před expozicí 
zaměstnanců rizikům spojeným 
s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými 
poli) (dvacátá samostatná směrnice ve 
smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 
89/391/EHS) a o zrušení směrnice 
2004/40/ES (Úř. věst. L 179, 29.6.2013, s. 

30 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2013/35/EU ze dne 26. června 2013 
o minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví před expozicí 
zaměstnanců rizikům spojeným 
s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými 
poli) (dvacátá samostatná směrnice ve 
smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 
89/391/EHS) a o zrušení směrnice 
2004/40/ES (Úř. věst. L 179, 29.6.2013, s. 
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1). 1).
31 Doporučení Rady 1999/519/ES ze dne 
12. července 1999 o omezení expozice 
osob elektromagnetickým polím (od 0 Hz 
do 300 GHz) (Úř. věst. L 1999, 30.7.1999, 
s. 59).

31 Doporučení Rady 1999/519/ES ze dne 
12. července 1999 o omezení expozice 
osob elektromagnetickým polím (od 0 Hz 
do 300 GHz) (Úř. věst. L 1999, 30.7.1999, 
s. 59).

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může pro účely jednotného 
provádění režimu všeobecného oprávnění k 
zavádění, připojení a provozu 
bezdrátových přístupových bodů s malým 
dosahem podle odstavce 1 přijmout 
prováděcí akt, který vymezí technické 
vlastnosti návrhu, zavádění a provozu 
bezdrátových přístupových bodů s malým 
dosahem, a soulad s těmito vlastnostmi 
zajistí nenápadnou povahu těchto 
přístupových bodů při jejich používání v 
jednotlivých místních souvislostech. 
Komise tyto technické vlastnosti definuje 
odkazem na maximální kapacitu, výkon a 
elektromagnetické charakteristiky, jakož i 
odkazem na vizuální dopad zaváděného 
bezdrátového přístupového bodu s malým 
dosahem. Tyto technické vlastnosti 
stanovené pro využívání bezdrátových 
přístupových bodů s malým dosahem 
odpovídají alespoň požadavkům 
vyplývajícím ze směrnice 2013/35/EU30 a 
prahovým hodnotám definovaným 
v doporučení Rady č. 1999/519/ES31.

Komise by měla pro účely jednotného 
provádění režimu všeobecného oprávnění k 
zavádění, připojení a provozu 
bezdrátových přístupových bodů s malým 
dosahem podle odstavce 1 nejpozději do 
jednoho roku ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost přijmout prováděcí akt, 
který vymezí technické vlastnosti návrhu, 
zavádění a provozu bezdrátových 
přístupových bodů s malým dosahem, a 
soulad s těmito vlastnostmi zajistí 
nenápadnou povahu těchto přístupových 
bodů při jejich používání v jednotlivých 
místních souvislostech. Bezdrátové 
přístupové body s malým dosahem, které 
jsou provozovány na základě již 
existujících práv na využívání, mohou být 
nadále využívány v souladu s těmito 
právy. Komise definuje technické 
vlastnosti odkazem na maximální kapacitu, 
výkon a elektromagnetické charakteristiky, 
jakož i odkazem na vizuální dopad 
zaváděného bezdrátového přístupového 
bodu s malým dosahem. Tyto technické 
vlastnosti stanovené pro využívání 
bezdrátových přístupových bodů s malým 
dosahem odpovídají alespoň požadavkům 
vyplývajícím ze směrnice 2013/35/EU30 a 
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prahovým hodnotám definovaným 
v doporučení Rady č. 1999/519/ES31.

__________________ __________________
30 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2013/35/EU ze dne 26. června 2013 
o minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví před expozicí 
zaměstnanců rizikům spojeným 
s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými 
poli) (dvacátá samostatná směrnice ve 
smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 
89/391/EHS) a o zrušení směrnice 
2004/40/ES (Úř. věst. L 179, 29.6.2013, s. 
1).

30 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2013/35/EU ze dne 26. června 2013 
o minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví před expozicí 
zaměstnanců rizikům spojeným 
s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými 
poli) (dvacátá samostatná směrnice ve 
smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 
89/391/EHS) a o zrušení směrnice 
2004/40/ES (Úř. věst. L 179, 29.6.2013, s. 
1).

31 Doporučení Rady 1999/519/ES ze dne 
12. července 1999 o omezení expozice 
osob elektromagnetickým polím (od 0 Hz 
do 300 GHz) (Úř. věst. L 1999, 30.7.1999, 
s. 59).

31 Doporučení Rady 1999/519/ES ze dne 
12. července 1999 o omezení expozice 
osob elektromagnetickým polím (od 0 Hz 
do 300 GHz) (Úř. věst. L 1999, 30.7.1999, 
s. 59).

Or. de

Pozměňovací návrh 537
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může pro účely jednotného 
provádění režimu všeobecného oprávnění k 
zavádění, připojení a provozu 
bezdrátových přístupových bodů s malým 
dosahem podle odstavce 1 přijmout
prováděcí akt, který vymezí technické 
vlastnosti návrhu, zavádění a provozu 
bezdrátových přístupových bodů s malým 
dosahem, a soulad s těmito vlastnostmi 
zajistí nenápadnou povahu těchto 
přístupových bodů při jejich používání v 
jednotlivých místních souvislostech. 
Komise tyto technické vlastnosti definuje 
odkazem na maximální kapacitu, výkon a 
elektromagnetické charakteristiky, jakož i 

Komise pro účely jednotného provádění 
režimu všeobecného oprávnění k zavádění, 
připojení a provozu bezdrátových 
přístupových bodů s malým dosahem podle 
odstavce 1 prostřednictvím prováděcího 
aktu, který je nutné přijmout nejpozději do 
jednoho roku ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost, vymezí technické 
vlastnosti návrhu, zavádění a provozu 
bezdrátových přístupových bodů s malým 
dosahem, a soulad s těmito vlastnostmi 
zajistí nenápadnou povahu těchto 
přístupových bodů při jejich používání v 
jednotlivých místních souvislostech. 
Komise tyto technické vlastnosti definuje 
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odkazem na vizuální dopad zaváděného 
bezdrátového přístupového bodu s malým 
dosahem. Tyto technické vlastnosti 
stanovené pro využívání bezdrátových 
přístupových bodů s malým dosahem 
odpovídají alespoň požadavkům 
vyplývajícím ze směrnice 2013/35/EU30 a 
prahovým hodnotám definovaným 
v doporučení Rady č. 1999/519/ES31.

odkazem na maximální kapacitu, výkon a 
elektromagnetické charakteristiky, jakož i 
odkazem na vizuální dopad zaváděného 
bezdrátového přístupového bodu s malým 
dosahem. Tyto technické vlastnosti 
stanovené pro využívání bezdrátových 
přístupových bodů s malým dosahem 
odpovídají alespoň požadavkům 
vyplývajícím ze směrnice 2013/35/EU30 a 
prahovým hodnotám definovaným 
v doporučení Rady č. 1999/519/ES31.

__________________ __________________
31 Doporučení Rady 1999/519/ES ze dne 
12. července 1999 o omezení expozice 
osob elektromagnetickým polím (od 0 Hz 
do 300 GHz) (Úř. věst. L 1999, 30.7.1999, 
s. 59).

31 Doporučení Rady 1999/519/ES ze dne 
12. července 1999 o omezení expozice 
osob elektromagnetickým polím (od 0 Hz 
do 300 GHz) (Úř. věst. L 1999, 30.7.1999, 
s. 59).

Or. en

Pozměňovací návrh 538
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může pro účely jednotného 
provádění režimu všeobecného oprávnění k 
zavádění, připojení a provozu 
bezdrátových přístupových bodů s malým 
dosahem podle odstavce 1 přijmout 
prováděcí akt, který vymezí technické 
vlastnosti návrhu, zavádění a provozu 
bezdrátových přístupových bodů s malým 
dosahem, a soulad s těmito vlastnostmi 
zajistí nenápadnou povahu těchto 
přístupových bodů při jejich používání v 
jednotlivých místních souvislostech. 
Komise tyto technické vlastnosti definuje 
odkazem na maximální kapacitu, výkon a 
elektromagnetické charakteristiky, jakož i 
odkazem na vizuální dopad zaváděného 
bezdrátového přístupového bodu s malým 

Komise může pro účely jednotného 
provádění režimu všeobecného oprávnění k 
zavádění, připojení a provozu 
bezdrátových přístupových bodů s malým 
dosahem podle odstavce 1 přijmout 
prováděcí akt, který vymezí technické 
vlastnosti návrhu, zavádění a provozu 
bezdrátových přístupových bodů s malým 
dosahem, a soulad s těmito vlastnostmi 
zajistí nenápadnou povahu těchto 
přístupových bodů při jejich používání v 
jednotlivých místních souvislostech. 
Komise tyto technické vlastnosti definuje 
odkazem na maximální kapacitu, výkon a 
elektromagnetické charakteristiky, jakož i 
odkazem na vizuální dopad zaváděného 
bezdrátového přístupového bodu s malým 
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dosahem. Tyto technické vlastnosti 
stanovené pro využívání bezdrátových 
přístupových bodů s malým dosahem 
odpovídají alespoň požadavkům 
vyplývajícím ze směrnice 2013/35/EU30 a 
prahovým hodnotám definovaným 
v doporučení Rady č. 1999/519/ES31.

dosahem. Tyto technické vlastnosti 
stanovené pro využívání bezdrátových 
přístupových bodů s malým dosahem 
odpovídají alespoň požadavkům 
vyplývajícím ze směrnice 2013/35/EU30 a
směrnice 1999/5/ES s přihlédnutím k 
prahovým hodnotám definovaným 
v doporučení Rady č. 1999/519/ES31.

__________________ __________________
30 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2013/35/EU ze dne 26. června 2013 
o minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví před expozicí 
zaměstnanců rizikům spojeným 
s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými 
poli) (dvacátá samostatná směrnice ve 
smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 
89/391/EHS) a o zrušení směrnice 
2004/40/ES (Úř. věst. L 179, 29.6.2013, s. 
1).

30 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2013/35/EU ze dne 26. června 2013 
o minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví před expozicí 
zaměstnanců rizikům spojeným 
s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými 
poli) (dvacátá samostatná směrnice ve 
smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 
89/391/EHS) a o zrušení směrnice 
2004/40/ES (Úř. věst. L 179, 29.6.2013, s. 
1).

31 Doporučení Rady 1999/519/ES ze dne 
12. července 1999 o omezení expozice 
osob elektromagnetickým polím (od 0 Hz 
do 300 GHz) (Úř. věst. L 1999, 30.7.1999, 
s. 59).

31 Doporučení Rady 1999/519/ES ze dne 
12. července 1999 o omezení expozice 
osob elektromagnetickým polím (od 0 Hz 
do 300 GHz) (Úř. věst. L 1999, 30.7.1999, 
s. 59).

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vlastnostmi stanovenými pro zavádění, 
připojení a provoz bezdrátových 
přístupových bodů s malým dosahem pro 
účely odstavce 1 nejsou dotčeny základní 
požadavky směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 1999/5/ES týkající se 
uvádění těchto výrobků na trh32.

Technickými vlastnostmi stanovenými pro 
zavádění, připojení a provoz bezdrátových 
přístupových bodů s malým dosahem pro 
účely odstavce 1 nejsou dotčeny základní 
požadavky směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 1999/5/ES týkající se 
uvádění těchto výrobků na trh32.

__________________ __________________
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32 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o 
rádiových zařízeních a telekomunikačních 
koncových zařízeních a vzájemném 
uznávání jejich shody (Úř. věst. L 91, 
7.4.1999, s. 10).

32 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o 
rádiových zařízeních a telekomunikačních 
koncových zařízeních a vzájemném 
uznávání jejich shody (Úř. věst. L 91, 
7.4.1999, s. 10).

Or. en

Pozměňovací návrh 540
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné vnitrostátní orgány zajistí, aniž 
jsou tím dotčeny jejich povinnosti 
vyplývající z příslušných mezinárodních 
dohod, včetně Radiotelekomunikačního 
řádu Mezinárodní telekomunikační unie 
(ITU), aby využívání rádiového spektra 
probíhalo na příslušném území, a zejména 
přijmou veškerá nezbytná opatření týkající 
se rozdělování a přidělení spektra tak, aby 
jiné členské státy neomezovaly v 
povolování využívání specifického 
harmonizovaného pásma v souladu s 
právními předpisy Unie na jejich území.

1. Příslušné vnitrostátní orgány zajistí, aniž 
jsou tím dotčeny jejich povinnosti 
vyplývající z příslušných mezinárodních 
dohod, včetně Radiotelekomunikačního 
řádu Mezinárodní telekomunikační unie 
(ITU), zejména s cílem zabezpečit 
provádění článku 12, aby využívání 
rádiového spektra probíhalo na příslušném 
území, a zejména přijmou veškerá 
nezbytná opatření týkající se rozdělování a 
přidělení spektra tak, aby jiné členské státy 
neomezovaly v povolování využívání 
specifického harmonizovaného pásma pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace v 
souladu s právními předpisy Unie na jejich 
území.

Or. en

Pozměňovací návrh 541
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vzájemně spolupracují při 
přeshraniční koordinaci využívání 
rádiového spektra, aby zajistily dodržování 
odstavce 1, a zabezpečí, aby žádnému 
členskému státu nebyl odepřen rovnocenný 
přístup k rádiovému spektru.

2. V zájmu zajištění hladkého fungování 
jednotného trhu a provádění ustanovení 
stanovených v tomto nařízení členské státy 
vzájemně spolupracují při přeshraniční 
koordinaci využívání rádiového spektra, 
aby zajistily dodržování odstavce 1, a 
zabezpečí, aby žádnému členskému státu 
nebyl odepřen rovnocenný přístup k 
rádiovému spektru.

Or. en

Pozměňovací návrh 542
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakýkoli dotčený členský stát může vyzvat 
Skupinu pro politiku rádiového spektra, 
aby poskytla veškeré své služby a tomuto 
nebo jinému členskému státu pomohla při 
dosahování souladu s tímto článkem.

Jakýkoli dotčený členský stát může vyzvat 
Skupinu pro politiku rádiového spektra, 
aby poskytla veškeré své služby a tomuto 
nebo jinému členskému státu pomohla při 
dosahování souladu s odstavci 1 a 2 tohoto 
článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 543
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijmout prováděcí opatření 
k tomu, aby zajistila, že koordinované 
výsledky respektují požadavek na 
rovnocenný přístup k rádiovému spektru 

vypouští se
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mezi příslušnými členskými státy, vyřešila 
jakékoli praktické nesrovnalosti mezi 
jednotlivými členskými státy týkající se 
různých koordinovaných výsledků nebo 
zajistila vymáhání koordinovaných řešení 
podle práva Unie. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2.

Or. ro

Pozměňovací návrh 544
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Kapitola 3 – oddíl 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 545
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Článek 17 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropské produkty virtuálního 
širokopásmového přístupu

Produkty vysoce kvalitního přístupu pro 
poskytování celoevropských služeb 
obchodní komunikace

Or. en

Pozměňovací návrh 546
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytování produktu virtuálního 
širokopásmového přístupu uložené podle 
článků 8 a 12 směrnice 2002/19/ES se 
považuje za poskytování evropského 
produktu virtuálního širokopásmového 
přístupu, jestliže probíhá v souladu s 
minimálními parametry stanovenými 
v jedné z nabídek uvedených v příloze I a 
zároveň splňuje následující hmotněprávní 
požadavky:

1. Poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací, kteří jsou podle článku 16
směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) 
označeni za podniky s významnou tržní 
silou na relevantním trhu související s 
poskytováním velkoobchodních vysoce 
kvalitních služeb elektronických 
komunikací, zajistí zveřejnění 
velkoobchodní referenční nabídky, která 
obsahuje alespoň prvky uvedené v příloze 
I.

Or. en

Pozměňovací návrh 547
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytování produktu virtuálního 
širokopásmového přístupu uložené podle 
článků 8 a 12 směrnice 2002/19/ES se 
považuje za poskytování evropského 
produktu virtuálního širokopásmového 
přístupu, jestliže probíhá v souladu s 
minimálními parametry stanovenými 
v jedné z nabídek uvedených v příloze I a 
zároveň splňuje následující hmotněprávní 
požadavky:

1. Podniky označené za podniky s 
významnou tržní silou na vymezeném 
relevantním trhu, jejichž povinnosti 
přístupu jsou uloženy článkem 8 a 12 
směrnice 2002/19/ES, nabízí 
velkoobchodní produkty přístupu, které 
splňují alespoň specifikace uvedené v 
příloze I, aniž jsou dotčeny povinnosti 
fyzického zpřístupnění, a zároveň splňuje 
následující hmotněprávní požadavky:

Or. en

Pozměňovací návrh 548
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) možnost, aby byl produkt nabízen 
kdekoli v Unii jako produkt vysoké 
kvality;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 549
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) maximální stupeň interoperability sítě a 
služeb a neexistenci diskriminace mezi 
operátory při správě sítě v souladu s její 
topologií;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) kapacitu sloužit koncovým uživatelům 
za podmínek hospodářské soutěže;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 551
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nákladovou efektivnost zohledňující 
kapacitu produktu při jeho zavádění v 
rámci stávajících a nově vybudovaných 
sítí a při existenci dalších přístupových 
produktů, které mohou být poskytovány 
na stejné infrastruktuře sítě;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 552
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) provozní efektivnost, zejména ve vztahu 
k maximálnímu možnému omezení 
překážek při zavádění a nákladů na toto 
zavádění, které nesou poskytovatelé 
virtuálního širokopásmového přístupu i 
žadatelé o virtuální širokopásmový 
přístup;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 553
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) dodržování pravidel o ochraně 
soukromí, osobních údajů, bezpečnosti a 
integritě sítí a transparentnosti v souladu 
s právem Unie.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 554
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Kromě případů, kdy je to objektivně 
zdůvodněno s ohledem na převládající 
podmínky hospodářské soutěže na 
relevantním velkoobchodním trhu 
vztahujícím se k obchodnímu přístupu, 
poplatky za moderní rozhraní pronajatých 
vedení uvedené v příloze č. 1 části 3 musí 
být nákladově orientované.

Or. en

Pozměňovací návrh 555
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je v souladu s článkem 32
zmocněna k přijetí prováděcích aktů s 
cílem pozměnit v návaznosti na vývoj trhu 
a technologií přílohu I tak, aby i nadále 
splňovala hmotněprávní požadavky 
uvedené v odstavci 1.

2. Komise je na základě konzultací se 
sdružením BEREC zmocněna k přijetí 
prováděcích aktů s cílem pozměnit v 
návaznosti na vývoj trhu a technologií 
přílohu I.

Tato prováděcí akty se přijmou 
přezkumným postupem v souladu 
s článkem 33.

Or. en

Pozměňovací návrh 556
Catherine Trautmann
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Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 557
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní regulační orgán, který 
operátorům uložil jakoukoli povinnost 
podle článků 8 a 12 směrnice 2002/19/ES 
týkající se poskytování velkoobchodního 
přístupu k síti nové generace, posoudí, zda 
by bylo vhodné a přiměřené uložit místo
toho povinnost poskytnout evropský 
produkt virtuálního širokopásmového 
přístupu, který nabízí minimálně 
srovnatelné funkce jako stávající produkt 
velkoobchodního přístupu.

Vnitrostátní regulační orgán, který 
operátorům uložil jakoukoli povinnost 
podle článků 8 a 12 směrnice 2002/19/ES 
týkající se poskytování velkoobchodního 
přístupu k síti nové generace, posoudí, zda 
by bylo vhodné a přiměřené uložit kromě
toho i povinnost poskytnout evropský 
produkt virtuálního širokopásmového 
přístupu, který nabízí minimálně 
srovnatelné funkce jako stávající produkt 
velkoobchodního přístupu.

Or. en

Pozměňovací návrh 558
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní regulační orgán při 
posuzování, zda podle odstavců 1, 2 nebo 3 
zavést evropský produkt virtuálního 
širokopásmového připojení místo jiného 
možného produktu velkoobchodního 

Vnitrostátní regulační orgán při 
posuzování, zda podle odstavců 1, 2 nebo 3 
zavést evropský produkt virtuálního 
širokopásmového připojení místo jiného 
možného produktu velkoobchodního 
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přístupu, vezme do úvahy zájem na 
zachování jednotných regulačních 
podmínek pro nápravná opatření v oblasti 
velkoobchodního přístupu v rámci Unie, 
stávající a předpokládaný stav hospodářské 
soutěže založené na infrastruktuře a vývoj 
tržních podmínek směrem k poskytování 
konkurenčních sítí nové generace, investice 
vynaložené operátorem, u něhož je 
uváděna významná tržní síla, i zájemci o 
přístup a dobu amortizace těchto investic.

přístupu, vezme do úvahy zájem na 
zachování jednotných regulačních 
podmínek pro nápravná opatření v oblasti 
velkoobchodního přístupu v rámci Unie, 
stávající a předpokládaný stav hospodářské 
soutěže založené na infrastruktuře a vývoj 
tržních podmínek směrem k poskytování 
konkurenčních sítí nové generace, investice 
vynaložené operátorem, u něhož je 
uváděna významná tržní síla, i zájemci o 
přístup a dobu amortizace těchto investic. 
Evropským produktům virtuálního 
širokopásmového připojení však nesmí být 
přiznána priorita, je-li k dispozici úplné 
fyzické zpřístupnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 559
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Ivo Belet

Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 561
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 562
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 563
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 564
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 20 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření týkající se evropských produktů 
přístupu

Opatření týkající se produktů vysoce 
kvalitního přístupu pro poskytování 
celoevropských služeb obchodní 
komunikace

Or. en

Pozměňovací návrh 565
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 1. ledna 2016 Komise přijme 
prováděcí akty, které stanoví jednotná
technická a metodická pravidla pro 
uplatňování předpisů o evropském 
produktu virtuálního širokopásmového 
přístupu ve smyslu článku 17 a přílohy I 
bodu 1 v souladu s kritérii a parametry v 
nich stanovenými tak, aby se zajistila 
rovnocennost funkcí těchto produktů 
virtuálního velkoobchodního přístupu k 
sítím nové generace s funkcemi produktů 
fyzického zpřístupnění. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2.

1. Do 1. ledna 2016 Komise přijme 
prováděcí akty, které stanoví jednotné 
zásady vymezení a analýzy 
velkoobchodních trhů pro poskytování 
vysoce kvalitních služeb elektronických 
komunikací ve smyslu článku 16 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice), stejně
jako soudržné specifikace pro opravné 
prostředky, které vycházejí vstříc 
potřebám podniků na těchto trzích v 
souladu s přílohou I. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může přijmout prováděcí akty, vypouští se
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které stanoví jednotná technická a 
metodická pravidla pro uplatňování 
předpisů o jednom či více evropských 
produktech přístupu ve smyslu článků 17 
a 19 a přílohy I, bodů 2 a 3 a přílohy II v 
souladu s příslušnými kritérii a parametry 
v nich stanovenými. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 567
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může přijmout prováděcí akty, 
které stanoví jednotná technická a 
metodická pravidla pro uplatňování 
předpisů o jednom či více evropských 
produktech přístupu ve smyslu článků 17 a 
19 a přílohy I, bodů 2 a 3 a přílohy II v 
souladu s příslušnými kritérii a parametry v 
nich stanovenými. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2.

2. Komise může přijmout prováděcí akty, 
které stanoví jednotná technická a 
metodická pravidla pro uplatňování 
předpisů o jednom či více evropských 
produktech přístupu ve smyslu článku 17 a 
přílohy I, bodů 2 a 3 v souladu s 
příslušnými kritérii a parametry v nich 
stanovenými. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 568
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Kapitola 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Harmonizovaná práva koncových 
uživatelů

Práva uživatelů na přístup k otevřenému 
internetu
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Or. en

Pozměňovací návrh 569
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veřejné orgány nesmí omezit svobodu 
koncových uživatelů využívat veřejné sítě 
elektronických komunikací nebo veřejně 
dostupné služby elektronických 
komunikací poskytované podnikem 
usazeným v jiném členském státě.

1. Digitální svobody a přeshraniční 
obchod se musí doplňovat, aby vytvořily a 
zlepšily obchodní příležitosti pro evropské 
společnosti a ochranu spotřebitele v rámci 
celosvětové digitální ekonomiky. Veřejné 
orgány nesmí omezit svobodu koncových 
uživatelů využívat veřejné sítě 
elektronických komunikací nebo veřejně 
dostupné služby elektronických 
komunikací poskytované podnikem 
usazeným v jiném členském státě.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se zásadami neoficiálního dokumentu o transatlantickém dialogu (TLD) „Cyber 
security and Internet issues – Establishing framework for Transatlantic action“ 
(Problematika kybernetické bezpečnosti a internetu – vytvoření rámce pro transatlantickou 
akci).

Pozměňovací návrh 570
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veřejné orgány nesmí omezit svobodu
koncových uživatelů využívat veřejné sítě 
elektronických komunikací nebo veřejně 
dostupné služby elektronických 
komunikací poskytované podnikem 

1. Veřejné orgány nesmí omezit právo
koncových uživatelů využívat veřejné sítě 
elektronických komunikací nebo veřejně 
dostupné služby elektronických 
komunikací poskytované podnikem 
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usazeným v jiném členském státě. usazeným v jiném členském státě.

Or. de

Pozměňovací návrh 571
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost neuplatní na 
koncové uživatele žádné diskriminační 
požadavky nebo podmínky týkající se 
přístupu, které by byly založeny na státní 
příslušnosti koncového uživatele nebo na 
místě jeho bydliště, jestliže tyto rozdíly 
nejsou objektivně odůvodněny.

2. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost neuplatní na 
koncové uživatele žádné diskriminační 
požadavky nebo podmínky týkající se 
přístupu, které by byly založeny na státní 
příslušnosti koncového uživatele nebo na 
místě jeho bydliště, jestliže tyto rozdíly 
nejsou objektivně odůvodněny. Musí být 
zajištěn neomezený přístup k otevřenému 
internetu a volný tok informací a 
souvisejících služeb v souladu s platnými 
právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 572
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost neuplatní na 
koncové uživatele žádné diskriminační 
požadavky nebo podmínky týkající se 
přístupu, které by byly založeny na státní 
příslušnosti koncového uživatele nebo na 
místě jeho bydliště, jestliže tyto rozdíly 
nejsou objektivně odůvodněny.

2. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost neuplatní na 
koncové uživatele žádné diskriminační 
požadavky nebo podmínky týkající se 
přístupu, které by byly založeny na státní 
příslušnosti koncového uživatele nebo 
členském státě jeho bydliště, jestliže tyto 
rozdíly nejsou objektivně odůvodněny.
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Or. en

Pozměňovací návrh 573
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Není-li to objektivně odůvodněno, 
poskytovatelé elektronických komunikací 
pro veřejnost neuplatní tarify pro 
komunikace v rámci Unie končící v jiném 
členském státě, které by byly vyšší:

vypouští se

a) v případě pevných komunikací než 
tarify za vnitrostátní meziměstské 
komunikace;
b) v případě mobilních komunikací než 
eurotarify za regulované komunikační 
služby v oblasti hlasového a SMS 
roamingu uvedené v nařízení (ES) č. 
531/2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 574
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Není-li to objektivně odůvodněno, 
poskytovatelé elektronických komunikací 
pro veřejnost neuplatní tarify pro 
komunikace v rámci Unie končící v jiném 
členském státě, které by byly vyšší:

vypouští se

a) v případě pevných komunikací než 
tarify za vnitrostátní meziměstské 
komunikace;
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b) v případě mobilních komunikací než
eurotarify za regulované komunikační 
služby v oblasti hlasového a SMS 
roamingu uvedené v nařízení (ES) č. 
531/2012.

Or. en

Odůvodnění

Trh pro mezinárodní hovory je deregulovaný od roku 2007, protože už tehdy byl považován 
za konkurenceschopný. Od té doby byla konkurenceschopnost tohoto trhu ještě posílena 
prostřednictvím minutových balíčků, paušálních sazeb a operátorů virtuálních mobilních sítí; 
tento trh poskytuje alternativní nabídky doplněné o služby internetového hlasového protokolu, 
jako např. Skype, díky kterému je možné i bezplatné telefonování po celém světě. Podle všeho 
tedy není mnoho důvodů k regulaci tohoto trhu.

Pozměňovací návrh 575
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Není-li to objektivně odůvodněno, 
poskytovatelé elektronických komunikací 
pro veřejnost neuplatní tarify pro 
komunikace v rámci Unie končící v jiném 
členském státě, které by byly vyšší:

3. Od 1. července 2016, není-li to 
objektivně odůvodněno, poskytovatelé 
elektronických komunikací pro veřejnost 
neuplatní tarify pro komunikace v rámci 
Unie končící v jiném členském státě, které 
by byly vyšší:

Or. en

Pozměňovací návrh 576
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě mobilních komunikací než 
eurotarify za regulované komunikační

b) v případě mobilních komunikací než 
služby mobilní komunikace na 
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služby v oblasti hlasového a SMS 
roamingu uvedené v nařízení (ES) č. 
531/2012.

vnitrostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 577
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vyúčtování se provádí jak v měně 
členského státu koncového uživatele, tak 
v eurech s cílem zajistit transparentnost a 
zjednodušit srovnávání tarifů.

Or. ro

Pozměňovací návrh 578
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21a
Do 31. prosince 2014 přijme sdružení 
BEREC jednu hodnotu pro každou sazbu 
za ukončení volání v pevných a mobilních 
sítích vypočítanou v souladu s 
doporučením C (2009) 3359 final ze dne 
7. května 2009 o regulaci sazeb za 
ukončení volání v pevných a mobilních 
sítích v EU.
Všechny vnitrostátní regulační orgány 
zajistí, aby do 30. června 2015 operátoři, 
kteří byli označeni za podniky s 
významnou tržní silou na trzích s 
velkoobchodním ukončením hlasových 
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volání v jednotlivých veřejných 
telefonních sítích, jak vyplývá z analýzy 
trhu provedené v souladu se směrnicí 
2009/140/ES, účtovali sazby za ukončení 
volání stanovené sdružením BEREC v 
tomto odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 579
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 23 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Svoboda poskytování a využívání 
otevřeného přístupu k internetu a 
přiměřené řízení provozu

Otevřený přístup k internetu, 
specializované služby a přiměřené 
odůvodněné řízení provozu

Or. de

Pozměňovací návrh 580
Sabine Verheyen, Doris Pack

Návrh nařízení
Čl. 23 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Svoboda poskytování a využívání 
otevřeného přístupu k internetu a 
přiměřené řízení provozu

Otevřený přístup k internetu, 
specializované služby a přiměřené řízení 
provozu

Or. en

Pozměňovací návrh 581
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají svobodu přístupu k 
informacím a obsahu a jejich šíření, 
využívání aplikací a služeb podle své 
volby, a to prostřednictvím příslušné 
služby přístupu k internetu.

Koncoví uživatelé mají svobodu přístupu k 
informacím a obsahu a jejich šíření, 
využívání aplikací a služeb podle své 
volby, bez ohledu na jejich původ a 
určení, a to prostřednictvím příslušné 
služby přístupu k internetu.

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu 
nesmí omezovat koncové uživatele či jim 
bránit v užívání jakéhokoli koncového 
zařízení pro přístup a šíření informací a 
obsahu prostřednictvím své služby 
přístupu k internetu. Tímto ustanovením 
nejsou dotčena práva členských států na 
přiznání individuálních práv na využívání 
v souladu s článkem 5 směrnice 
2002/20/ES.
Poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací veřejnosti zajistí, aby koncoví 
uživatelé mohli spouštět veškeré aplikace 
využívající funkce elektronické 
komunikace internetu bez jakéhokoli 
omezení vyměňovaného obsahu, 
s výjimkou omezení pro účely vhodného 
řízení provozu nebo pro účely provedení 
soudního příkazu.

Or. en

Pozměňovací návrh 582
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají svobodu přístupu k 
informacím a obsahu a jejich šíření, 
využívání aplikací a služeb podle své 
volby, a to prostřednictvím příslušné 
služby přístupu k internetu.

1. Otevřený přístup k internetu je podle čl. 
2 odst. 14 poskytován komplexně 
a koncovým uživatelům umožňuje přístup
k veškerým informacím a obsahu podle své 
volby a jejich šíření, využívání aplikací 
a služeb a také koncových zařízení podle 
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své volby, a to nezávisle na zdroji nebo cíli 
těchto informací, obsahu, aplikací či 
služeb a prostřednictvím příslušné služby 
otevřeného přístupu k internetu.

Provozovatel přístupové sítě podléhá 
obecné povinnosti přenosu podle zásady 
maximálního úsilí.

Or. de

Pozměňovací návrh 583
Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají svobodu přístupu k 
informacím a obsahu a jejich šíření, 
využívání aplikací a služeb podle své 
volby, a to prostřednictvím příslušné 
služby přístupu k internetu.

Koncoví uživatelé mají právo na přístup k 
informacím a obsahu a jejich šíření, 
využívání aplikací a služeb a zařízení 
podle své volby, a to prostřednictvím 
příslušné služby přístupu k internetu.

Aby byla zaručena skutečná svoboda 
volby uživatelů, poskytovatelé 
internetových služeb nesmí diskriminovat, 
omezovat nebo narušovat přenos 
internetového provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 584
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají svobodu přístupu k 
informacím a obsahu a jejich šíření, 
využívání aplikací a služeb podle své 
volby, a to prostřednictvím příslušné

Uživatelé mají právo na přístup k 
informacím a obsahu a jejich šíření, 
využívání a poskytování aplikací a služeb 
a využívání zařízení podle své volby, a to 
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služby přístupu k internetu. prostřednictvím služby přístupu k 
internetu.

Poskytovatelé internetových služeb nesmí 
diskriminovat, omezovat nebo narušovat 
přenos internetového provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 585
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají svobodu přístupu k 
informacím a obsahu a jejich šíření, 
využívání aplikací a služeb podle své 
volby, a to prostřednictvím příslušné 
služby přístupu k internetu.

Koncoví uživatelé mají svobodu přístupu 
k informacím a obsahu a jejich šíření, 
využívání aplikací a služeb a zařízení
podle své volby, bez ohledu na jejich 
původ a určení, a to prostřednictvím 
příslušné služby přístupu k internetu.

Or. en

Pozměňovací návrh 586
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají svobodu přístupu k 
informacím a obsahu a jejich šíření, 
využívání aplikací a služeb podle své 
volby, a to prostřednictvím příslušné 
služby přístupu k internetu.

Koncoví uživatelé mají svobodu používat 
zařízení podle své volby, svobodu přístupu 
k informacím a obsahu a jejich šíření, 
využívání aplikací a služeb podle své 
volby, bez ohledu na jejich původ a 
určení, a to prostřednictvím příslušné 
služby přístupu k internetu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 587
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají svobodu přístupu k 
informacím a obsahu a jejich šíření, 
využívání aplikací a služeb podle své 
volby, a to prostřednictvím příslušné 
služby přístupu k internetu.

Koncoví uživatelé mají právo na přístup k 
informacím a obsahu a jejich šíření, 
využívání aplikací a služeb nebo zařízení 
podle své volby, a to prostřednictvím 
příslušné služby přístupu k internetu,
v souladu se zásadou neutrality sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 588
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají svobodu přístupu k 
informacím a obsahu a jejich šíření, 
využívání aplikací a služeb podle své 
volby, a to prostřednictvím příslušné 
služby přístupu k internetu.

Koncoví uživatelé mají svobodu přístupu k 
informacím a obsahu a jejich šíření, 
využívání aplikací a služeb a zařízení
podle své volby, a to prostřednictvím 
příslušné služby přístupu k internetu.

Or. en

Pozměňovací návrh 589
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají svobodu uzavírat vypouští se
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smlouvy s poskytovateli služeb přístupu k 
internetu týkající se objemu dat a 
rychlosti a v souladu s jakoukoli z těchto 
smluv týkajících se objemu dat využít 
jakoukoli nabídku poskytovatelů 
internetového obsahu, aplikací a služeb.

Or. en

Odůvodnění

Přínos tohoto ustanovení není zřejmý. Je samozřejmé, že uživatelé mají svobodu uzavírat 
smlouvy. Otázka, zda tyto smlouvy stanoví objemy dat, rychlosti či např. kvalitativní 
parametry služby, je kromě toho výhradně otázkou nabídky a poptávky a není k tomu 
zapotřebí žádné regulace.

Pozměňovací návrh 590
Sabine Verheyen, Doris Pack

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají svobodu uzavírat 
smlouvy s poskytovateli služeb přístupu k 
internetu týkající se objemu dat a rychlosti 
a v souladu s jakoukoli z těchto smluv 
týkajících se objemu dat využít jakoukoli 
nabídku poskytovatelů internetového 
obsahu, aplikací a služeb.

Koncoví uživatelé mají svobodu uzavírat 
smlouvy s poskytovateli služeb přístupu 
k internetu týkající se objemu dat 
a rychlosti. Poskytovatelé služeb přístupu 
k internetu inzerují minimální zaručený 
objem dat a rychlost, kterou mohou 
poskytovat, nikoli rychlost maximální.

Or. en

Pozměňovací návrh 591
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají svobodu uzavírat 
smlouvy s poskytovateli služeb přístupu k 

Koncoví uživatelé mají svobodu uzavírat 
smlouvy s poskytovateli služeb přístupu k 
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internetu týkající se objemu dat a rychlosti 
a v souladu s jakoukoli z těchto smluv 
týkajících se objemu dat využít jakoukoli 
nabídku poskytovatelů internetového 
obsahu, aplikací a služeb.

internetu týkající se objemu dat a rychlosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 592
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají svobodu uzavírat 
smlouvy s poskytovateli služeb přístupu k 
internetu týkající se objemu dat a rychlosti 
a v souladu s jakoukoli z těchto smluv 
týkajících se objemu dat využít jakoukoli 
nabídku poskytovatelů internetového 
obsahu, aplikací a služeb.

Koncoví uživatelé mají svobodu uzavírat 
smlouvy s poskytovateli služeb přístupu 
k internetu týkající se objemu dat 
a rychlosti. Uživatelé jsou o těchto 
smlouvách vždy předem informováni a 
udělí výslovný souhlas s jejich uzavřením. 
Koncoví uživatelé mají svobodu v souladu 
s jakoukoli z těchto smluv využít jakoukoli 
nabídku poskytovatelů internetového 
obsahu, aplikací a služeb.

Or. es

Pozměňovací návrh 593
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají svobodu uzavírat 
smlouvy s poskytovateli služeb přístupu k 
internetu týkající se objemu dat a rychlosti 
a v souladu s jakoukoli z těchto smluv
týkajících se objemu dat využít jakoukoli 
nabídku poskytovatelů internetového 
obsahu, aplikací a služeb.

S náležitým ohledem na zásadu neutrality 
mají koncoví uživatelé svobodu uzavírat 
smlouvy s poskytovateli služeb přístupu k 
internetu týkající se objemu dat a rychlosti, 
pokud svobodně a výslovně udělí 
informovaný souhlas, a využít jakoukoli 
nabídku poskytovatelů internetového 
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obsahu, aplikací a služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 594
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají svobodu uzavírat 
smlouvy s poskytovateli služeb přístupu k 
internetu týkající se objemu dat a rychlosti 
a v souladu s jakoukoli z těchto smluv 
týkajících se objemu dat využít jakoukoli 
nabídku poskytovatelů internetového 
obsahu, aplikací a služeb.

Pokud koncoví uživatelé svobodně a 
výslovně udělí konkrétní a informovaný 
souhlas, mají svobodu uzavírat smlouvy s 
poskytovateli služeb přístupu k internetu 
týkající se objemu dat a rychlosti a využít 
jakoukoli nabídku poskytovatelů 
internetového obsahu, aplikací a služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 595
Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají svobodu uzavírat 
smlouvy s poskytovateli služeb přístupu k 
internetu týkající se objemu dat a rychlosti 
a v souladu s jakoukoli z těchto smluv 
týkajících se objemu dat využít jakoukoli 
nabídku poskytovatelů internetového 
obsahu, aplikací a služeb.

Pokud koncoví uživatelé svobodně a 
výslovně udělí konkrétní a informovaný 
souhlas, mají svobodu uzavírat smlouvy s 
poskytovateli služeb přístupu k internetu 
týkající se objemu dat a rychlosti a využít 
jakoukoli nabídku poskytovatelů 
internetového obsahu, aplikací a služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 596
Angelika Niebler
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají svobodu uzavírat 
smlouvy s poskytovateli služeb přístupu k 
internetu týkající se objemu dat a rychlosti 
a v souladu s jakoukoli z těchto smluv 
týkajících se objemu dat využít jakoukoli 
nabídku poskytovatelů internetového 
obsahu, aplikací a služeb.

Koncoví uživatelé mají svobodu uzavírat 
smlouvy s poskytovateli služeb přístupu k 
internetu týkající se objemu dat a rychlosti 
i obecných výkonnostních charakteristik a 
v souladu s jakoukoli z těchto smluv 
týkajících se objemu dat využít jakoukoli 
nabídku poskytovatelů internetového 
obsahu, aplikací a služeb.

Or. de

Pozměňovací návrh 597
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají svobodu uzavírat 
smlouvy s poskytovateli služeb přístupu k 
internetu týkající se objemu dat a rychlosti 
a v souladu s jakoukoli z těchto smluv 
týkajících se objemu dat využít jakoukoli 
nabídku poskytovatelů internetového 
obsahu, aplikací a služeb.

Koncoví uživatelé mají svobodu uzavírat 
smlouvy s poskytovateli služeb přístupu k 
internetu týkající se objemu dat a rychlosti 
a v souladu s jakoukoli z těchto smluv 
týkajících se objemu dat využít jakoukoli 
nabídku poskytovatelů internetového 
obsahu, aplikací a služeb. Tarify nesmí 
překročit výši eurotarifu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 598
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jsou uzavírány dohody týkající se 
objemu dat a rychlosti, nesmí být z 
výpočtu použitého objemu vyňaty 
konkrétní obsah, služby nebo aplikace a 
nesmí ani mít výjimku z omezení služeb po 
dosažení dohodnutého limitu objemu dat.

Or. de

Pozměňovací návrh 599
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Je nepřípustné, aby poskytovatel 
ukládal jakoukoli formu omezení přístupu 
ke komunikačním sítím, obsahu, 
aplikacím nebo službám na základě 
používání koncových zařízení koncovými 
uživateli, které nejsou součástí dodávky 
nebo které nejsou doporučené 
poskytovatelem.

Or. de

Pozměňovací návrh 600
Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají také svobodu 
uzavřít dohodu s jakýmkoli 
poskytovatelem elektronických komunikací 
pro veřejnost nebo s poskytovateli obsahu, 
aplikací a služeb ohledně

Poskytovatelé služeb elektronických
komunikací nebo poskytovatelé obsahu, 
aplikací a služeb mohou kromě služeb 
připojení k internetu nabízet i 
specializované služby s posílenou kvalitou 
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specializovaných služeb s posílenou 
kvalitou služby.

služby, pokud takové nabídky nejsou na 
úkor služeb připojení k internetu nebo 
jejich výkonnosti, dostupnosti či kvality.
Využívání aplikací a specializovaných 
služeb nabízených poskytovateli 
komerčních služeb koncovým uživatelům 
by proto mělo mít dobrovolný a 
nediskriminační základ.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na závěr sdružení BEREC, že uživatel má mít pokud možno vždy možnost kontroly, 
je důležité, aby bylo v nařízení jednoznačně stanoveno, že koncoví uživatelé a aplikace a 
poskytovatelé obchodních služeb nesmí být v důsledku neuspokojivých podmínek a 
neuspokojivé kvality internetového připojení nuceni uzavírat smlouvu na specializované 
služby. Využívání specializovaných služeb by tedy mělo být naprosto dobrovolné.

Pozměňovací návrh 601
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají také svobodu 
uzavřít dohodu s jakýmkoli 
poskytovatelem elektronických komunikací 
pro veřejnost nebo s poskytovateli obsahu, 
aplikací a služeb ohledně specializovaných 
služeb s posílenou kvalitou služby.

Poskytovatelé elektronických komunikací 
pro veřejnost nebo poskytovatelé obsahu, 
aplikací a služeb mohou nabízet 
specializované služby prostřednictvím 
uzavřených sítí elektronické komunikace
omezené skupině uživatelů 
s kontrolovaným přístupem.
Specializované služby nesmějí být 
uváděny na trh nebo používány jako 
náhrada za internet a nesmějí být shodné 
s obsahem, aplikacemi nebo službami, 
které jsou k dispozici na otevřeném 
internetu.

Or. de
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Pozměňovací návrh 602
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají také svobodu 
uzavřít dohodu s jakýmkoli 
poskytovatelem elektronických komunikací 
pro veřejnost nebo s poskytovateli obsahu, 
aplikací a služeb ohledně specializovaných 
služeb s posílenou kvalitou služby.

Poskytovatelé elektronických komunikací 
pro veřejnost a poskytovatelé obsahu, 
aplikací a služeb mají svobodu poskytovat 
koncovým uživatelům specializované 
služby s posílenou kvalitou služby, avšak 
jejich poskytování nesmí opakovaně nebo 
trvale narušovat obecnou kvalitu služeb 
přístupu k internetu. Vnitrostátní 
regulační orgány zajistí, aby koncoví 
uživatelé měli svobodu přístupu k těmto 
specializovaným službám.

Or. en

Odůvodnění

Nový návrh uvádí jednotlivé prvky do logického pořadí, tj. nejprve mají poskytovatelé 
svobodu nabízet specializované služby, jichž pak mohou uživatelé těchto služeb svobodně 
využívat. Opět platí, že důležitá není skutečnost, že uživatelé mají svobodu tyto služby využívat 
– tu by měli i bez tohoto ustanovení. Důležité je spíše zdůraznit, že tato práva by měla být ze 
strany regulačních orgánů vynucována.

Pozměňovací návrh 603
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají také svobodu 
uzavřít dohodu s jakýmkoli 
poskytovatelem elektronických 
komunikací pro veřejnost nebo s 
poskytovateli obsahu, aplikací a služeb 
ohledně specializovaných služeb s 
posílenou kvalitou služby.

Koncoví uživatelé mají také svobodu 
uzavřít dohodu s jakýmkoli 
poskytovatelem elektronických 
komunikací pro veřejnost nebo s 
poskytovateli obsahu, aplikací a služeb 
ohledně specializovaných služeb s 
posílenou kvalitou služby. Pokud jsou tyto 
dohody uzavřené s poskytovatelem služeb 
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přístupu k internetu, tento poskytovatel v 
souladu se zásadou neutrality sítě zajistí, 
že posílená kvalita služby nejde na úkor 
výkonnosti, dostupnosti a kvality služeb 
připojení k internetu.

Or. en

Pozměňovací návrh 604
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají také svobodu 
uzavřít dohodu s jakýmkoli 
poskytovatelem elektronických 
komunikací pro veřejnost nebo s 
poskytovateli obsahu, aplikací a služeb 
ohledně specializovaných služeb s 
posílenou kvalitou služby.

Koncoví uživatelé mají také svobodu 
uzavřít dohodu s jakýmkoli 
poskytovatelem elektronických 
komunikací pro veřejnost nebo s 
poskytovateli obsahu, aplikací a služeb 
ohledně specializovaných služeb 
provozovaných v uzavřených 
elektronických sítích s posílenou kvalitou 
služby.

Poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro koncové uživatele nesmí 
diskriminovat obsah, služby nebo aplikace 
z jiných zdrojů, které konkurují jejich 
vlastním specializovaným službám.

Or. en

Pozměňovací návrh 605
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají také svobodu 
uzavřít dohodu s jakýmkoli 

Koncoví uživatelé mají také svobodu 
uzavřít dohodu s jakýmkoli 
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poskytovatelem elektronických 
komunikací pro veřejnost nebo s 
poskytovateli obsahu, aplikací a služeb 
ohledně specializovaných služeb s 
posílenou kvalitou služby.

poskytovatelem elektronických 
komunikací pro veřejnost nebo s 
poskytovateli obsahu, aplikací a služeb 
ohledně specializovaných služeb s 
posílenou kvalitou služby za předpokladu, 
že to nenaruší celkovou kvalitu přístupu k 
internetu, pokud to nevyžaduje 
mimořádná situace nebo skutečné a 
odůvodněné potřeby.

Or. it

Pozměňovací návrh 606
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají také svobodu
uzavřít dohodu s jakýmkoli 
poskytovatelem elektronických 
komunikací pro veřejnost nebo s 
poskytovateli obsahu, aplikací a služeb 
ohledně specializovaných služeb s 
posílenou kvalitou služby.

Koncoví uživatelé mají také svobodu
přístupu ke specializovaným službám s 
posílenou kvalitou služby

Or. en

Pozměňovací návrh 607
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají také svobodu
uzavřít dohodu s jakýmkoli 
poskytovatelem elektronických 
komunikací pro veřejnost nebo s 
poskytovateli obsahu, aplikací a služeb 
ohledně specializovaných služeb s 

Uživatelé mají také právo uzavřít dohodu s 
jakýmkoli poskytovatelem elektronických 
komunikací pro veřejnost nebo s 
poskytovateli obsahu, aplikací a služeb 
ohledně specializovaných služeb s 
posílenou kvalitou služby.
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posílenou kvalitou služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 608
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají také svobodu 
uzavřít dohodu s jakýmkoli 
poskytovatelem elektronických 
komunikací pro veřejnost nebo s 
poskytovateli obsahu, aplikací a služeb 
ohledně specializovaných služeb s 
posílenou kvalitou služby.

Koncoví uživatelé mají také svobodu 
uzavřít dohodu s jakýmkoli 
poskytovatelem elektronických 
komunikací pro veřejnost nebo s 
poskytovateli obsahu, aplikací a služeb 
ohledně specializovaných služeb pro 
uzavřenou skupinu uživatelů s posílenou 
kvalitou služby.

Or. de

Pozměňovací návrh 609
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se umožnilo poskytování 
specializovaných služeb koncovým 
uživatelům, poskytovatelé obsahu, 
aplikací a služeb a poskytovatelé 
elektronických komunikací pro veřejnost 
mají svobodu uzavírat vzájemné dohody 
týkající se předání souvisejících objemů 
dat nebo provozu, jakožto 
specializovaných služeb s definovanou 
kvalitou služby nebo vymezenou 
kapacitou. Poskytování specializovaných 
služeb nenarušuje opakovaně nebo trvale 
obecnou kvalitu služeb přístupu k 

vypouští se
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internetu.

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako v případě předchozích ustanovení není přínos první věty zřejmý, neboť 
poskytovatelé mají v každém případě svobodu uzavírat mezi sebou dohody o specializovaných 
službách. Důležitý prvek nenarušení obecných služeb přístupu k internetu byl zahrnut do 
pozměňovacího návrhu k předchozímu odstavci.

Pozměňovací návrh 610
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se umožnilo poskytování 
specializovaných služeb koncovým 
uživatelům, poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb a poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost mají svobodu 
uzavírat vzájemné dohody týkající se 
předání souvisejících objemů dat nebo 
provozu, jakožto specializovaných služeb s 
definovanou kvalitou služby nebo 
vymezenou kapacitou. Poskytování 
specializovaných služeb nenarušuje
opakovaně nebo trvale obecnou kvalitu
služeb přístupu k internetu.

Aby se umožnilo poskytování 
specializovaných služeb koncovým 
uživatelům, poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb a poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost mají svobodu 
uzavírat vzájemné dohody týkající se 
předání souvisejících objemů dat nebo 
provozu, jakožto specializovaných služeb s 
definovanou kvalitou služby nebo 
vymezenou kapacitou. Poskytovatelé 
služeb elektronických komunikací musí 
přijmout nezbytná opatření, aby zajistili, 
že účinek poskytování specializovaných 
služeb prostřednictvím jejich sítě bude 
vždy transparentní a nebude narušovat 
obecnou kvalitu služeb přístupu k 
internetu, pokud jde o výkonnost, 
dostupnost a přístup. Přitom by měli 
poskytovat služby přístupu k internetu v 
dostatečné kapacitě a kvalitě odpovídající 
inzerované rychlosti internetu, kterou 
nabízejí svým koncovým uživatelům, 
pokud nedojde k přetížení.
Aby vnitrostátní regulační orgány mohly 
posoudit potenciální narušení kvality, 
poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací veřejnosti zpřístupní na 
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požádání přesné informace, které 
vysvětlují, jakým způsobem je oběma 
typům služeb přidělována kapacita, a v 
případě potřeby poskytnou zdůvodnění 
opatření přijatých s cílem předcházet 
narušení kvality služeb přístupu 
k internetu v důsledku poskytování 
specializovaných služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 611
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se umožnilo poskytování 
specializovaných služeb koncovým 
uživatelům, poskytovatelé obsahu,
aplikací a služeb a poskytovatelé 
elektronických komunikací pro veřejnost 
mají svobodu uzavírat vzájemné dohody 
týkající se předání souvisejících objemů 
dat nebo provozu, jakožto 
specializovaných služeb s definovanou 
kvalitou služby nebo vymezenou 
kapacitou. Poskytování specializovaných 
služeb nenarušuje opakovaně nebo trvale 
obecnou kvalitu služeb přístupu k 
internetu.

Při uzavírání dohod s poskytovateli 
přístupu k internetu musí poskytovatel 
zajistit, že posílená kvalita služby nenaruší 
celkovou kvalitu služby přístupu k 
internetu. Poskytovatelé specializovaných 
služeb, kteří jsou zároveň provozovatelé 
sítí nebo poskytovatelé služeb přístupu 
k internetu, nesmějí diskriminovat jiné 
poskytovatele, kteří jsou odkázáni na 
služby zajišťující přenos poskytované
provozovatelem sítě, a jsou povinni 
účtovat přenos transparentně a za 
spravedlivé tržní ceny.

Or. de

Pozměňovací návrh 612
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se umožnilo poskytování 
specializovaných služeb koncovým 
uživatelům, poskytovatelé obsahu, 
aplikací a služeb a poskytovatelé 
elektronických komunikací pro veřejnost 
mají svobodu uzavírat vzájemné dohody 
týkající se předání souvisejících objemů 
dat nebo provozu, jakožto 
specializovaných služeb s definovanou 
kvalitou služby nebo vymezenou 
kapacitou. Poskytování specializovaných 
služeb nenarušuje opakovaně nebo trvale 
obecnou kvalitu služeb přístupu k 
internetu.

Poskytování specializovaných služeb 
nenarušuje kvalitu služeb přístupu 
k internetu. Kromě toho nesmí být 
narušeny ani stávající obecně uznané 
technické normy a jejich další rozvoj. 
Specializované služby smí být nabízeny 
pouze tehdy, pokud prokazatelně existuje 
jejich technická a konkrétní potřeba –
přesahující vlastní ekonomické zájmy –
jakožto prostředku pro aplikace, které 
vyžadují poskytování v reálném čase nebo 
aplikací s konkrétním požadavkem na 
bezpečnost na určité úrovni kvality.

Or. de

Pozměňovací návrh 613
Sabine Verheyen

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se umožnilo poskytování 
specializovaných služeb koncovým 
uživatelům, poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb a poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost mají svobodu 
uzavírat vzájemné dohody týkající se 
předání souvisejících objemů dat nebo 
provozu, jakožto specializovaných služeb s 
definovanou kvalitou služby nebo 
vymezenou kapacitou. Poskytování 
specializovaných služeb nenarušuje 
opakovaně nebo trvale obecnou kvalitu 
služeb přístupu k internetu.

Poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací nebo poskytovatelé obsahu, 
aplikací a služeb mohou koncovým 
uživatelům vedle služeb otevřeného 
přístupu k internetu nabízet 
specializované služby, a to na úrovni 
kvality, která odráží technický pokrok, 
pokud to neovlivní všeobecný výkon, 
cenovou dostupnost či kvalitu služeb
otevřeného přístupu k internetu.
Specializované služby smí být nabízeny 
pouze tehdy, pokud je kapacita sítě 
dostatečná k poskytování těchto služeb 
jako doplňku k otevřenému přístupu k 
internetu. Využívání komerčních nabídek 
na podporu řízených služeb ze strany 
koncových uživatelů či poskytovatelů 
obsahu a aplikací by mělo mít dobrovolný 
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a nediskriminační základ.

Or. en

Pozměňovací návrh 614
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se umožnilo poskytování 
specializovaných služeb koncovým 
uživatelům, poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb a poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost mají svobodu 
uzavírat vzájemné dohody týkající se 
předání souvisejících objemů dat nebo 
provozu, jakožto specializovaných služeb s 
definovanou kvalitou služby nebo 
vymezenou kapacitou. Poskytování 
specializovaných služeb nenarušuje 
opakovaně nebo trvale obecnou kvalitu
služeb přístupu k internetu.

Poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací nebo poskytovatelé obsahu, 
aplikací a služeb mohou nabízet i 
specializované služby, pokud kromě nich 
nabízí i služby připojení k internetu a 
pokud tím významně nenarušují jejich 
dostupnost nebo kvalitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 615
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se umožnilo poskytování 
specializovaných služeb koncovým 
uživatelům, poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb a poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost mají svobodu 
uzavírat vzájemné dohody týkající se 
předání souvisejících objemů dat nebo 
provozu, jakožto specializovaných služeb s 

Aby se umožnilo poskytování 
specializovaných služeb koncovým 
uživatelům, poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb a poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost mají svobodu 
uzavírat vzájemné dohody týkající se 
předání souvisejících objemů dat nebo 
provozu v rámci uzavřených sítí 
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definovanou kvalitou služby nebo 
vymezenou kapacitou. Poskytování 
specializovaných služeb nenarušuje 
opakovaně nebo trvale obecnou kvalitu
služeb přístupu k internetu.

elektronické komunikace, jakožto 
specializovaných služeb s definovanou 
kvalitou služby nebo vymezenou 
kapacitou, které nejsou z funkčního 
hlediska totožné se službami dostupnými 
prostřednictvím veřejných služeb přístupu 
k internetu. Poskytování specializovaných 
služeb nenarušuje kvalitu služeb přístupu 
k internetu. Pokud je kapacita sítě sdílena 
mezi službami přístupu k internetu a 
specializovanými službami, zveřejní 
poskytovatel těchto služeb jasná a 
jednoznačná kritéria, na základě kterých 
je kapacita sítě sdílena.

Or. en

Pozměňovací návrh 616
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se umožnilo poskytování 
specializovaných služeb koncovým 
uživatelům, poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb a poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost mají svobodu 
uzavírat vzájemné dohody týkající se 
předání souvisejících objemů dat nebo 
provozu, jakožto specializovaných služeb s 
definovanou kvalitou služby nebo 
vymezenou kapacitou. Poskytování 
specializovaných služeb nenarušuje 
opakovaně nebo trvale obecnou kvalitu 
služeb přístupu k internetu.

Aby se umožnilo poskytování 
specializovaných služeb koncovým 
uživatelům, poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb a poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost mají svobodu 
uzavírat vzájemné dohody týkající se 
předání souvisejících objemů dat nebo 
provozu, jakožto specializovaných služeb s 
definovanou kvalitou služby nebo 
vymezenou kapacitou. Poskytování 
specializovaných služeb nenarušuje 
opakovaně nebo trvale obecnou kvalitu 
služeb přístupu k internetu. Využívání 
komerčních nabídek specializovaných 
služeb ze strany koncových uživatelů či 
poskytovatelů obsahu, aplikací a služeb by 
mělo mít dobrovolný a nediskriminační 
základ.

Or. en
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Pozměňovací návrh 617
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se umožnilo poskytování 
specializovaných služeb koncovým
uživatelům, poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb a poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost mají svobodu
uzavírat vzájemné dohody týkající se 
předání souvisejících objemů dat nebo 
provozu, jakožto specializovaných služeb s 
definovanou kvalitou služby nebo 
vymezenou kapacitou. Poskytování 
specializovaných služeb nenarušuje 
opakovaně nebo trvale obecnou kvalitu 
služeb přístupu k internetu.

Aby se umožnilo poskytování 
specializovaných služeb uživatelům, 
poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb a 
poskytovatelé elektronických komunikací 
pro veřejnost mohou uzavírat vzájemné 
dohody týkající se předání souvisejících 
objemů dat nebo provozu, jakožto 
specializovaných služeb s definovanou 
kvalitou služby nebo vymezenou 
kapacitou. Poskytování specializovaných 
služeb nenarušuje kvalitu služeb přístupu 
k internetu.

Or. en

Pozměňovací návrh 618
Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se umožnilo poskytování 
specializovaných služeb koncovým 
uživatelům, poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb a poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost mají svobodu 
uzavírat vzájemné dohody týkající se 
předání souvisejících objemů dat nebo 
provozu, jakožto specializovaných služeb s 
definovanou kvalitou služby nebo 
vymezenou kapacitou. Poskytování 
specializovaných služeb nenarušuje 
opakovaně nebo trvale obecnou kvalitu 

Aby se umožnilo poskytování 
specializovaných služeb koncovým 
uživatelům, poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb a poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost mají svobodu 
uzavírat vzájemné dohody týkající se 
předání souvisejících objemů dat nebo 
provozu, jakožto specializovaných služeb s 
definovanou kvalitou služby nebo 
vymezenou kapacitou. Poskytování 
specializovaných služeb nenarušuje 
obecnou kvalitu služeb přístupu 
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služeb přístupu k internetu. k internetu.

Or. en

Pozměňovací návrh 619
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se umožnilo poskytování 
specializovaných služeb koncovým 
uživatelům, poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb a poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost mají svobodu 
uzavírat vzájemné dohody týkající se 
předání souvisejících objemů dat nebo
provozu, jakožto specializovaných služeb s 
definovanou kvalitou služby nebo 
vymezenou kapacitou. Poskytování 
specializovaných služeb nenarušuje 
opakovaně nebo trvale obecnou kvalitu 
služeb přístupu k internetu.

Aby se umožnilo poskytování 
specializovaných služeb koncovým 
uživatelům, poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb a poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost mají svobodu 
uzavírat vzájemné dohody týkající se 
předání souvisejících objemů dat nebo 
provozu, jakožto specializovaných služeb s 
definovanou kvalitou služby nebo 
vymezenou kapacitou. Poskytování 
specializovaných služeb nenarušuje kvalitu 
služeb přístupu k internetu.

Or. es

Pozměňovací návrh 620
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se umožnilo poskytování 
specializovaných služeb koncovým 
uživatelům, poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb a poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost mají svobodu 
uzavírat vzájemné dohody týkající se 
předání souvisejících objemů dat nebo 
provozu, jakožto specializovaných služeb s 

Aby se umožnilo poskytování 
specializovaných služeb koncovým 
uživatelům, poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb a poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost mají svobodu 
uzavírat vzájemné dohody týkající se 
předání souvisejících objemů dat nebo 
provozu, jakožto specializovaných služeb s 
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definovanou kvalitou služby nebo 
vymezenou kapacitou. Poskytování 
specializovaných služeb nenarušuje 
opakovaně nebo trvale obecnou kvalitu 
služeb přístupu k internetu.

definovanou kvalitou služby nebo 
vymezenou kapacitou. Poskytování 
specializovaných služeb nenarušuje kvalitu 
služeb přístupu k internetu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 621
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatelé přístupové sítě, kteří 
zároveň nabízejí nebo uvádějí na trh také 
specializované služby, podléhají téže 
povinnosti v oblasti poskytování jako 
služby otevřeného přístupu k internetu 
podle čl. 2 odst. 14. Nesmějí diskriminovat 
jiné poskytovatele obsahu, kteří jsou 
odkázáni na služby zajišťující přenos 
poskytované provozovatelem sítě, a jsou 
povinni účtovat přenos transparentně a za 
ceny odpovídající situaci na trhu.

Or. de

Pozměňovací návrh 622
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby mohly vnitrostátní orgány posoudit 
takové potenciální významné narušení, 
předávají poskytovatelé služeb 
elektronických komunikací či 
poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 
vnitrostátním orgánům na žádost přesné 
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informace o kapacitách přidělených na 
tyto dva typy služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 623
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Vertikálně integrovaní poskytovatelé 
služeb elektronických komunikací 
veřejnosti nesmí v žádném případě 
diskriminovat provoz poskytovatelů
obsahu, aplikací nebo služeb, kteří 
nabízejí obsah, služby či aplikace 
konkurující jejich vlastním službám nebo 
službám poskytovaným na základě 
výhradních dohod.

Or. fr

Pozměňovací návrh 624
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tímto článkem nejsou dotčeny právní 
předpisy Unie nebo vnitrostátní právní 
předpisy týkající se zákonnosti 
předávaných informací, obsahu, aplikací 
nebo služeb.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 625
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tímto článkem nejsou dotčeny právní 
předpisy Unie nebo vnitrostátní právní 
předpisy týkající se zákonnosti 
předávaných informací, obsahu, aplikací 
nebo služeb.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Společně s prováděním ustanovení právního předpisu jako základu pro řízení provozu by to 
uvolnilo cestu diskriminaci, znehodnocení či blokování jakéhokoli obsahu, který je považován 
za nezákonný z hlediska právních předpisů Unie i členských států. Taková opatření by mohla 
nepřiměřeně ovlivnit práva koncových uživatelů na důvěrnost komunikace, soukromí a 
ochranu údajů.

Pozměňovací návrh 626
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tímto článkem nejsou dotčeny právní 
předpisy Unie nebo vnitrostátní právní 
předpisy týkající se zákonnosti 
předávaných informací, obsahu, aplikací 
nebo služeb.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 627
Sabine Verheyen



PE526.176v01-00 82/215 AM\1013978CS.doc

CS

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výkon svobod uvedených v odstavcích 1 
a 2 je usnadněn poskytováním úplných 
informací v souladu s čl. 25 odst. 1, čl. 26 
odst. 2 a čl. 27 odst. 1 a 2.

4. Koncoví uživatelé a poskytovatelé 
obsahu, aplikací a služeb, včetně 
mediálního a kulturního průmyslu a 
správních orgánů na všech úrovních, 
obdrží úplné informace v souladu s čl. 20
odst. 2, čl. 21 odst. 3 a článkem 21a 
směrnice 2002/22/ES, včetně informací o 
veškerých uplatněných vhodných 
opatřeních týkajících se řízení provozu, 
která by mohla ovlivnit přístup 
k informacím a jejich šíření, obsah, 
aplikace a služby uvedené v odstavcích 1 a 
2.

Or. en

Pozměňovací návrh 628
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výkon svobod uvedených v odstavcích 1 
a 2 je usnadněn poskytováním úplných 
informací v souladu s čl. 25 odst. 1, čl. 26 
odst. 2 a čl. 27 odst. 1 a 2.

4. Výkon práv uvedených v odstavcích 1 a 
2 je usnadněn poskytováním úplných 
informací v souladu s čl. 25 odst. 1, čl. 26 
odst. 2 a čl. 27 odst. 1 a 2.

Or. de

Pozměňovací návrh 629
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu v 
rámci limitů veškerých smluvně 
sjednaných objemů dat nebo rychlostí 
služeb přístupu k internetu neomezí
svobody upravené v odstavci 1 tím, že 
budou blokovat, zpomalovat, zhoršovat 
nebo diskriminovat konkrétní obsah, 
aplikace nebo služby nebo jejich 
konkrétní třídy, s výjimkou případů, kde je 
zapotřebí uplatnit vhodná opatření týkající 
se řízení provozu. Vhodná opatření týkající 
se řízení provozu jsou transparentní, 
nediskriminační, přiměřená a nezbytná za 
účelem:

5. Poskytovatelé služeb přístupu 
k internetu neomezí svobody upravené 
v odstavci 1 tím, že budou diskriminovat či 
omezovat přenos internetového provozu 
nebo do něj jinak zasahovat, s výjimkou 
případů, kde je zapotřebí uplatnit vhodná 
opatření týkající se řízení provozu nebo 
provést rozhodnutí soudu. Opatření
týkající se řízení provozu se považují za 
vhodná, pokud jsou uplatňována s cílem 
účinněji řídit provoz na síti a tím chránit 
integritu a bezpečnost sítě a účinněji řídit 
provoz na síti v prokazatelných přesně 
vymezených případech akutního přetížení 
sítě za předpokladu, že s odpovídajícími 
typy provozu se zachází rovným 
způsobem. U těchto opatření by mělo být 
prokázáno, že jsou v souladu s obecnými 
kritérii relevance, přiměřenosti, účinnosti, 
nediskriminace mezi jednotlivými 
účastníky a transparentnosti stejně jako s 
platnými právními předpisy, např. 
v oblasti ochrany soukromí a osobních 
údajů.

Vhodným řízením provozu se rozumí 
pouze zpracování údajů, které je nezbytné 
a přiměřené za účelem uvedeným v tomto 
článku.

Or. en

Odůvodnění

It is important to capture the various ways in which the access and use of Internet content, 
applications and services is being discriminated against (and is at risk of being discriminated 
against), beyond mere blocking and degradation, in order to address undue preference for an 
ISP’s own or affiliated Internet-based content, applications and services. Concerning 
reasonable traffic management, if itemising every possible case would risk being incomplete, 
cumbersome and not future-proof, there remains a need for all involved to have a very clear 
scope of what is deemed to be ‘reasonable’ traffic management. The amendment suggested 
draws on regulatory best practice, notably wording from French NRA ARCEP, to provide this 
scope. Reference to the need for traffic management to respect freedoms and obligations 
under privacy and data protection legislation are also highlighted, in line with the several 
opinions of the European Data Protection Supervisor (EDPS) and others on this subject.
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Pozměňovací návrh 630
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu v 
rámci limitů veškerých smluvně 
sjednaných objemů dat nebo rychlostí 
služeb přístupu k internetu neomezí 
svobody upravené v odstavci 1 tím, že 
budou blokovat, zpomalovat, zhoršovat 
nebo diskriminovat konkrétní obsah, 
aplikace nebo služby nebo jejich konkrétní 
třídy, s výjimkou případů, kde je zapotřebí 
uplatnit vhodná opatření týkající se řízení 
provozu. Vhodná opatření týkající se 
řízení provozu jsou transparentní, 
nediskriminační, přiměřená a nezbytná za 
účelem:

5. Poskytovatelé služeb přístupu k 
internetu neomezí práva upravená v 
odstavci 1 tím, že:

a) budou mazat, blokovat, zpomalovat, 
zhoršovat nebo diskriminovat konkrétní 
obsah, aplikace, služby nebo koncová 
zařízení nebo jejich konkrétní třídy;

b) budou upřednostňovat konkrétní 
obsah, aplikace, služby nebo koncová 
zařízení nebo jejich konkrétní třídy; nebo
c) s koncovým uživatelem uzavřou zvláštní 
dohody o cenách, kvůli kterým se přístup 
ke konkrétnímu obsahu, aplikacím, 
službám nebo koncovým zařízením nebo 
jejich konkrétním třídám zdá být méně 
hospodářsky atraktivní,
s výjimkou případů, kde je zapotřebí 
uplatnit vhodná opatření týkající se řízení 
provozu. Tato opatření jsou transparentní, 
nediskriminační, přiměřená a nezbytná za 
účelem:

Or. de
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Pozměňovací návrh 631
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu v 
rámci limitů veškerých smluvně 
sjednaných objemů dat nebo rychlostí 
služeb přístupu k internetu neomezí 
svobody upravené v odstavci 1 tím, že 
budou blokovat, zpomalovat, zhoršovat 
nebo diskriminovat konkrétní obsah, 
aplikace nebo služby nebo jejich 
konkrétní třídy, s výjimkou případů, kde je 
zapotřebí uplatnit vhodná opatření týkající 
se řízení provozu. Vhodná opatření týkající 
se řízení provozu jsou transparentní, 
nediskriminační, přiměřená a nezbytná za 
účelem:

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu v 
rámci limitů veškerých smluvně 
sjednaných objemů dat nebo rychlostí 
služeb přístupu k internetu neomezí 
svobody upravené v odstavci 1 tím, že 
budou omezovat nebo jinak narušovat tok 
internetového provozu, např. jeho 
blokováním, zpomalováním, zhoršováním 
nebo diskriminací, s výjimkou případů, 
kde je zapotřebí uplatnit vhodná opatření 
týkající se řízení provozu. Vhodná opatření 
týkající se řízení provozu by neměla být 
uplatňována způsobem, který směřuje 
proti obsahu či aplikacím konkrétních 
poskytovatelů nebo který postihuje 
konkrétní poskytovatele. Vhodná opatření 
týkající se řízení provozu jsou 
transparentní, nediskriminační a přiměřená
a zahrnují např. zpracování údajů za 
účelem:

Or. de

Pozměňovací návrh 632
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu v 
rámci limitů veškerých smluvně 
sjednaných objemů dat nebo rychlostí 
služeb přístupu k internetu neomezí 
svobody upravené v odstavci 1 tím, že 
budou blokovat, zpomalovat, zhoršovat 
nebo diskriminovat konkrétní obsah, 

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu 
neomezí svobody upravené v odstavci 1 
tím, že budou blokovat, zpomalovat, 
zhoršovat nebo diskriminovat či jinak 
omezovat konkrétní obsah, aplikace nebo 
služby nebo jejich konkrétní třídy, s 
výjimkou případů, kde je zapotřebí uplatnit 
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aplikace nebo služby nebo jejich konkrétní 
třídy, s výjimkou případů, kde je zapotřebí 
uplatnit vhodná opatření týkající se řízení 
provozu. Vhodná opatření týkající se řízení 
provozu jsou transparentní, 
nediskriminační, přiměřená a nezbytná za 
účelem:

vhodná opatření týkající se řízení provozu 
nebo provést rozhodnutí soudu. Opatření
týkající se řízení provozu se považují za 
vhodná, pokud jsou uplatňována s cílem 
účinněji řídit provoz na síti a tím chránit 
integritu a bezpečnost sítě a účinněji řídit 
provoz na síti v prokazatelných přesně 
vymezených případech akutního přetížení 
sítě za předpokladu, že s odpovídajícími 
typy provozu se zachází rovným 
způsobem. Tato opatření jsou 
transparentní, nediskriminační a přiměřená.

Or. en

Pozměňovací návrh 633
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu v 
rámci limitů veškerých smluvně 
sjednaných objemů dat nebo rychlostí 
služeb přístupu k internetu neomezí 
svobody upravené v odstavci 1 tím, že 
budou blokovat, zpomalovat, zhoršovat 
nebo diskriminovat konkrétní obsah, 
aplikace nebo služby nebo jejich 
konkrétní třídy, s výjimkou případů, kde je 
zapotřebí uplatnit vhodná opatření týkající 
se řízení provozu. Vhodná opatření týkající 
se řízení provozu jsou transparentní, 
nediskriminační, přiměřená a nezbytná za 
účelem:

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu 
přistupují k veškerému internetovému 
provozu s ohledem na zásadu neutrality 
sítě, s výjimkou případů, kde je zapotřebí 
uplatnit vhodná opatření týkající se řízení 
provozu. Vhodná opatření týkající se řízení 
provozu jsou transparentní, 
nediskriminační, přiměřená, vztahují se na 
ně jednoznačné, srozumitelné a dostupné 
mechanismy opravných prostředků a jsou 
nezbytná za účelem:

Or. en

Pozměňovací návrh 634
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu v 
rámci limitů veškerých smluvně 
sjednaných objemů dat nebo rychlostí 
služeb přístupu k internetu neomezí 
svobody upravené v odstavci 1 tím, že 
budou blokovat, zpomalovat, zhoršovat 
nebo diskriminovat konkrétní obsah, 
aplikace nebo služby nebo jejich konkrétní 
třídy, s výjimkou případů, kde je zapotřebí 
uplatnit vhodná opatření týkající se řízení 
provozu. Vhodná opatření týkající se řízení 
provozu jsou transparentní, 
nediskriminační, přiměřená a nezbytná za 
účelem:

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu v 
rámci limitů veškerých smluvně 
sjednaných objemů dat nebo rychlostí 
služeb přístupu k internetu neomezí 
svobody upravené v odstavci 1 tím, že 
budou blokovat, zpomalovat, zhoršovat 
nebo diskriminovat konkrétní obsah, 
aplikace nebo služby nebo jejich konkrétní 
třídy, s výjimkou případů, kde je zapotřebí 
uplatnit vhodná opatření týkající se řízení 
provozu.

U těchto opatření by mělo být prokázáno, 
že jsou v souladu s obecnými kritérii 
relevance, přiměřenosti, účinnosti, 
nediskriminace mezi jednotlivými 
účastníky a transparentnosti stejně jako s 
platnými právními předpisy, např. 
v oblasti ochrany soukromí a osobních 
údajů.
Vhodná opatření týkající se řízení provozu 
jsou transparentní, nediskriminační, 
přiměřená a nezbytná za účelem:

Or. en

Pozměňovací návrh 635
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu v 
rámci limitů veškerých smluvně 
sjednaných objemů dat nebo rychlostí 
služeb přístupu k internetu neomezí 

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu 
nebudou blokovat, zpomalovat, zhoršovat
nebo diskriminovat konkrétní obsah, 
aplikace nebo služby nebo jejich konkrétní 
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svobody upravené v odstavci 1 tím, že 
budou blokovat, zpomalovat, zhoršovat
nebo diskriminovat konkrétní obsah, 
aplikace nebo služby nebo jejich konkrétní 
třídy, s výjimkou případů, kde je zapotřebí 
uplatnit vhodná opatření týkající se řízení 
provozu. Vhodná opatření týkající se řízení 
provozu jsou transparentní, 
nediskriminační, přiměřená a nezbytná za 
účelem:

třídy, s výjimkou případů, kde je zapotřebí 
uplatnit vhodná opatření týkající se řízení 
provozu Vhodná opatření týkající se řízení 
provozu jsou transparentní, 
nediskriminační, přiměřená a nezbytná za 
účelem:

Or. fr

Pozměňovací návrh 636
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu v 
rámci limitů veškerých smluvně 
sjednaných objemů dat nebo rychlostí 
služeb přístupu k internetu neomezí 
svobody upravené v odstavci 1 tím, že 
budou blokovat, zpomalovat, zhoršovat 
nebo diskriminovat konkrétní obsah, 
aplikace nebo služby nebo jejich konkrétní 
třídy, s výjimkou případů, kde je zapotřebí 
uplatnit vhodná opatření týkající se řízení 
provozu. Vhodná opatření týkající se řízení 
provozu jsou transparentní, 
nediskriminační, přiměřená a nezbytná za 
účelem:

5. Poskytovatelé služeb přístupu k 
internetu v rámci limitů veškerých smluvně 
sjednaných objemů dat nebo rychlostí 
služeb přístupu k internetu neomezí 
svobody upravené v odstavci 1 tím, že 
budou blokovat, zpomalovat, zhoršovat 
nebo diskriminovat konkrétní obsah, 
aplikace nebo služby nebo jejich konkrétní 
třídy, s výjimkou případů, kde je zapotřebí 
uplatnit vhodná opatření týkající se řízení 
provozu. Opatření týkající se řízení 
provozu se navíc nesmí používat takovým 
způsobem, který by znevýhodňoval služby, 
jež představují konkurenci pro služby 
nabízené poskytovatelem služeb přístupu 
k internetu.
Vhodná opatření týkající se řízení provozu 
jsou transparentní, nediskriminační, 
přiměřená za účelem:

Or. en
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Pozměňovací návrh 637
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu v 
rámci limitů veškerých smluvně 
sjednaných objemů dat nebo rychlostí 
služeb přístupu k internetu neomezí 
svobody upravené v odstavci 1 tím, že 
budou blokovat, zpomalovat, zhoršovat 
nebo diskriminovat konkrétní obsah, 
aplikace nebo služby nebo jejich konkrétní 
třídy, s výjimkou případů, kde je zapotřebí 
uplatnit vhodná opatření týkající se řízení 
provozu. Vhodná opatření týkající se řízení 
provozu jsou transparentní, 
nediskriminační, přiměřená a nezbytná za 
účelem:

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu v 
rámci limitů veškerých smluvně 
sjednaných objemů dat nebo rychlostí 
služeb přístupu k internetu neomezí 
svobody upravené v odstavci 1 tím, že 
budou blokovat, zpomalovat, zhoršovat 
nebo diskriminovat konkrétní obsah, 
aplikace nebo služby nebo jejich konkrétní 
třídy, s výjimkou případů, kde je zapotřebí 
uplatnit vhodná opatření týkající se řízení 
provozu. Opatření týkající se řízení 
provozu se nesmí používat takovým 
způsobem, který by znevýhodňoval služby, 
jež představují konkurenci pro služby 
nabízené poskytovatelem přístupu 
k internetu. Vhodná opatření týkající se 
řízení provozu jsou transparentní, 
nediskriminační, přiměřená a nezbytná za 
účelem:

Or. en

Pozměňovací návrh 638
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu v 
rámci limitů veškerých smluvně 
sjednaných objemů dat nebo rychlostí 
služeb přístupu k internetu neomezí 
svobody upravené v odstavci 1 tím, že 
budou blokovat, zpomalovat, zhoršovat 
nebo diskriminovat konkrétní obsah, 
aplikace nebo služby nebo jejich konkrétní 

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu 
neomezí práva upravená v odstavci 1 tím, 
že budou blokovat, zpomalovat, zhoršovat, 
měnit nebo diskriminovat konkrétní obsah, 
aplikace nebo služby nebo jejich konkrétní 
třídy, s výjimkou některých zvláštních 
případů, kde je zapotřebí uplatnit vhodná 
opatření týkající se řízení provozu. Vhodná 
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třídy, s výjimkou případů, kde je zapotřebí 
uplatnit vhodná opatření týkající se řízení 
provozu. Vhodná opatření týkající se řízení 
provozu jsou transparentní, 
nediskriminační, přiměřená a nezbytná za 
účelem:

opatření týkající se řízení provozu jsou 
transparentní, nediskriminační a důsledně 
přiměřená a nezbytná za účelem:

Or. en

Pozměňovací návrh 639
Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu v 
rámci limitů veškerých smluvně 
sjednaných objemů dat nebo rychlostí 
služeb přístupu k internetu neomezí 
svobody upravené v odstavci 1 tím, že 
budou blokovat, zpomalovat, zhoršovat 
nebo diskriminovat konkrétní obsah, 
aplikace nebo služby nebo jejich konkrétní 
třídy, s výjimkou případů, kde je zapotřebí 
uplatnit vhodná opatření týkající se řízení 
provozu. Vhodná opatření týkající se řízení 
provozu jsou transparentní, 
nediskriminační, přiměřená a nezbytná za 
účelem:

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu 
neomezí práva upravená v odstavci 1 tím, 
že budou blokovat, zpomalovat, zhoršovat
nebo diskriminovat konkrétní obsah, 
aplikace nebo služby nebo jejich konkrétní 
třídy, s výjimkou případů, kde je zapotřebí 
uplatnit vhodná opatření týkající se řízení 
provozu. Vhodná opatření týkající se řízení 
provozu jsou transparentní, 
nediskriminační, přiměřená a nezbytná za 
účelem:

Or. en

Pozměňovací návrh 640
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu v 
rámci limitů veškerých smluvně 

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu v 
rámci limitů veškerých smluvně 
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sjednaných objemů dat nebo rychlostí 
služeb přístupu k internetu neomezí 
svobody upravené v odstavci 1 tím, že 
budou blokovat, zpomalovat, zhoršovat 
nebo diskriminovat konkrétní obsah, 
aplikace nebo služby nebo jejich konkrétní 
třídy, s výjimkou případů, kde je zapotřebí 
uplatnit vhodná opatření týkající se řízení 
provozu. Vhodná opatření týkající se řízení 
provozu jsou transparentní, 
nediskriminační, přiměřená a nezbytná za 
účelem:

sjednaných objemů dat nebo rychlostí 
služeb přístupu k internetu neomezí 
svobody upravené v odstavci 1 tím, že 
budou blokovat, zpomalovat, zhoršovat 
nebo diskriminovat konkrétní obsah, 
aplikace nebo služby nebo jejich konkrétní 
třídy, s výjimkou případů, kde je zapotřebí 
uplatnit vhodná opatření týkající se řízení 
provozu. Vhodná opatření týkající se řízení 
provozu jsou transparentní, 
nediskriminační, přiměřená a účinná. 
Vhodná opatření týkající se řízení provozu 
zahrnují zpracování údajů za účelem:

Or. en

Pozměňovací návrh 641
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu v 
rámci limitů veškerých smluvně 
sjednaných objemů dat nebo rychlostí 
služeb přístupu k internetu neomezí 
svobody upravené v odstavci 1 tím, že 
budou blokovat, zpomalovat, zhoršovat 
nebo diskriminovat konkrétní obsah, 
aplikace nebo služby nebo jejich konkrétní 
třídy, s výjimkou případů, kde je zapotřebí 
uplatnit vhodná opatření týkající se řízení 
provozu. Vhodná opatření týkající se řízení 
provozu jsou transparentní, 
nediskriminační, přiměřená a nezbytná za 
účelem:

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu v 
rámci limitů veškerých smluvně 
sjednaných objemů dat, rychlostí či 
obecných kvalitativních vlastností služeb 
přístupu k internetu neomezí svobody 
upravené v odstavci 1 tím, že budou 
diskriminovat konkrétní obsah, aplikace 
nebo služby nebo jejich konkrétní třídy, s 
výjimkou případů, kde je zapotřebí uplatnit 
vhodná opatření týkající se řízení provozu. 
Vhodná opatření týkající se řízení provozu 
jsou transparentní, nediskriminační, 
přiměřená a nezbytná, a to především za 
účelem:

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení navrhovaného znění a úvod k seznamu důvodů pro řízení provozu. Nelze 
předvídat, zda by nemohlo být v budoucnosti zapotřebí řídit provoz i v jiných situacích.
Jelikož bylo v rámci nařízení vůči řízení provozu stanoveno několik vrstev ochrany, nezdá se, 
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že by stanovení seznamu formou demonstrativního výčtu umožnilo zneužití.

Pozměňovací návrh 642
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) provedení ustanovení právního 
předpisu či rozhodnutí soudu nebo 
prevence nebo zabránění závažné trestné 
činnosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 643
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) provedení ustanovení právního 
předpisu či rozhodnutí soudu nebo 
prevence nebo zabránění závažné trestné 
činnosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 644
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) provedení ustanovení právního 
předpisu či rozhodnutí soudu nebo 

vypouští se
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prevence nebo zabránění závažné trestné 
činnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 645
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) provedení ustanovení právního 
předpisu či rozhodnutí soudu nebo 
prevence nebo zabránění závažné trestné 
činnosti;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění kvůli čl. 23 – odst. 5 – pododstavci 1 – novému návětí.

Pozměňovací návrh 646
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) provedení ustanovení právního 
předpisu či rozhodnutí soudu nebo 
prevence nebo zabránění závažné trestné 
činnosti;

a) provedení rozhodnutí soudu; 

Or. en

Odůvodnění

Opatření týkající se řízení provozu nemůže zahrnovat odpovědnost poskytovatele 
elektronických komunikací, který není způsobilý ani oprávněný k provádění ustanovení 
právních předpisů nebo k předcházení či bránění závažné trestné činnosti. Má-li být zaručeno 



PE526.176v01-00 94/215 AM\1013978CS.doc

CS

zachování zásad právního státu, je tato odpovědnost úkolem soudu.

Pozměňovací návrh 647
Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) provedení ustanovení právního 
předpisu či rozhodnutí soudu nebo 
prevence nebo zabránění závažné trestné 
činnosti;

a) provedení rozhodnutí soudu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 648
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) provedení ustanovení právního předpisu 
či rozhodnutí soudu nebo prevence nebo 
zabránění závažné trestné činnosti;

a) provedení ustanovení právního předpisu 
či rozhodnutí soudu;

Or. en

Pozměňovací návrh 649
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) provedení ustanovení právního předpisu 
či rozhodnutí soudu nebo prevence nebo 
zabránění závažné trestné činnosti;

a) provedení ustanovení právního předpisu 
či rozhodnutí soudu;
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Or. en

Odůvodnění

Mělo by se zdůraznit, že pro každé takové opatření existuje buď právní základ, či rozhodnutí 
soudu.

Pozměňovací návrh 650
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachování integrity a bezpečnosti sítě, 
služeb poskytovaných prostřednictvím této 
sítě a terminálů koncových uživatelů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 651
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachování integrity a bezpečnosti sítě, 
služeb poskytovaných prostřednictvím této 
sítě a terminálů koncových uživatelů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 652
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachování integrity a bezpečnosti sítě, 
služeb poskytovaných prostřednictvím této 
sítě a terminálů koncových uživatelů;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění kvůli čl. 23 – odst. 5 – pododstavci 1 – novému návětí.

Pozměňovací návrh 653
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachování integrity a bezpečnosti sítě, 
služeb poskytovaných prostřednictvím této 
sítě a terminálů koncových uživatelů;

b) zachování integrity a bezpečnosti sítě 
evropských poskytovatelů elektronických 
komunikací, služeb poskytovaných 
prostřednictvím této sítě a terminálů 
koncových uživatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 654
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachování integrity a bezpečnosti sítě, 
služeb poskytovaných prostřednictvím této 
sítě a terminálů koncových uživatelů;

b) zachování integrity a bezpečnosti sítě, 
služeb poskytovaných prostřednictvím této 
sítě a terminálů koncových uživatelů nebo

Or. de
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Pozměňovací návrh 655
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zamezení tomu, aby byla koncovým 
uživatelům, kteří vyjádřili svůj předchozí 
souhlas s takovými omezujícími 
opatřeními, předávána nevyžádaná 
sdělení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 656
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zamezení tomu, aby byla koncovým 
uživatelům, kteří vyjádřili svůj předchozí 
souhlas s takovými omezujícími 
opatřeními, předávána nevyžádaná 
sdělení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 657
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zamezení tomu, aby byla koncovým 
uživatelům, kteří vyjádřili svůj předchozí 
souhlas s takovými omezujícími 
opatřeními, předávána nevyžádaná 

vypouští se
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sdělení;

Or. en

Pozměňovací návrh 658
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zamezení tomu, aby byla koncovým 
uživatelům, kteří vyjádřili svůj předchozí 
souhlas s takovými omezujícími 
opatřeními, předávána nevyžádaná 
sdělení;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 659
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zamezení tomu, aby byla koncovým 
uživatelům, kteří vyjádřili svůj předchozí 
souhlas s takovými omezujícími 
opatřeními, předávána nevyžádaná 
sdělení;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění kvůli čl. 23 – odst. 5 – pododstavci 1 – novému návětí.

Pozměňovací návrh 660
Jean-Pierre Audy
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zamezení tomu, aby byla koncovým 
uživatelům, kteří vyjádřili svůj předchozí 
souhlas s takovými omezujícími 
opatřeními, předávána nevyžádaná sdělení;

c) zamezení tomu, aby byla koncovým 
uživatelům předávána nevyžádaná sdělení;

Or. en

Pozměňovací návrh 661
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zamezení tomu, aby byla koncovým 
uživatelům, kteří vyjádřili svůj předchozí 
souhlas s takovými omezujícími 
opatřeními, předávána nevyžádaná sdělení;

c) zamezení tomu, aby byla koncovým 
uživatelům předávána nevyžádaná sdělení;

Or. en

Odůvodnění

Je obecnou praxí, že poskytovatelé filtrují spamy. Požadovat výslovný souhlas uživatelů není v 
praxi možné.

Pozměňovací návrh 662
Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zamezení tomu, aby byla koncovým 
uživatelům, kteří vyjádřili svůj předchozí 
souhlas s takovými omezujícími 

c) zamezení tomu, aby byla koncovým 
uživatelům, kteří vyjádřili svůj předchozí 
svobodný, výslovný a informovaný souhlas 
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opatřeními, předávána nevyžádaná sdělení; s takovými omezujícími opatřeními, 
předávána nevyžádaná sdělení za účelem 
přímého marketingu;

Or. en

Pozměňovací návrh 663
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zamezení tomu, aby byla koncovým 
uživatelům, kteří vyjádřili svůj předchozí 
souhlas s takovými omezujícími 
opatřeními, předávána nevyžádaná sdělení;

c) zamezení tomu, aby byla koncovým 
uživatelům, kteří vyjádřili svůj předchozí 
souhlas s takovými omezujícími 
opatřeními, předávána konkrétní sdělení;

Or. en

Pozměňovací návrh 664
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) minimalizace účinků dočasného nebo 
výjimečného přetížení sítě za předpokladu, 
že odpovídající typy provozu vykazují 
rovnocenné zacházení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 665
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) minimalizace účinků dočasného nebo 
výjimečného přetížení sítě za předpokladu, 
že odpovídající typy provozu vykazují 
rovnocenné zacházení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 666
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) minimalizace účinků dočasného nebo 
výjimečného přetížení sítě za předpokladu, 
že odpovídající typy provozu vykazují 
rovnocenné zacházení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění kvůli čl. 23 – odst. 5 – pododstavci 1 – novému návětí.

Pozměňovací návrh 667
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) minimalizace účinků dočasného nebo
výjimečného přetížení sítě za předpokladu, 
že odpovídající typy provozu vykazují 
rovnocenné zacházení.

d) zmírnění účinků dočasného a
výjimečného přetížení sítě, a to především 
prostřednictvím opatření nezávislých na 
aplikacích nebo – pokud se tato opatření 
ukáží jako neúčinná – prostřednictvím 
opatření zacílených na konkrétní aplikace 
za předpokladu, že odpovídající typy 
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provozu vykazují rovnocenné zacházení.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zachování neutrality sítě musí poskytovatel internetových služeb v prvé řadě řešit 
přetížení tím, že zajistí, že se žádná konkrétní internetová aplikace, obsah nebo služba nestane 
předmětem diskriminace.

Pozměňovací návrh 668
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) minimalizace účinků dočasného nebo 
výjimečného přetížení sítě za předpokladu, 
že odpovídající typy provozu vykazují 
rovnocenné zacházení.

d) zmírnění účinků dočasného nebo 
výjimečného přetížení sítě, a to především 
prostřednictvím opatření nezávislých na 
aplikacích nebo – pokud se tato opatření 
ukáží jako neúčinná – prostřednictvím 
opatření zacílených na konkrétní aplikace 
za předpokladu, že odpovídající typy 
provozu vykazují rovnocenné zacházení.

Or. en

Pozměňovací návrh 669
Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) minimalizace účinků dočasného nebo
výjimečného přetížení sítě za předpokladu, 
že odpovídající typy provozu vykazují 
rovnocenné zacházení.

d) zmírnění účinků dočasného nebo 
výjimečného přetížení sítě, a to především 
prostřednictvím opatření nezávislých na 
aplikacích nebo – pokud se tato opatření 
ukáží jako neúčinná – prostřednictvím 
opatření zacílených na konkrétní aplikace 
za předpokladu, že odpovídající typy 
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provozu vykazují rovnocenné zacházení.

Or. en

Pozměňovací návrh 670
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) minimalizace účinků dočasného nebo
výjimečného přetížení sítě za předpokladu, 
že odpovídající typy provozu vykazují 
rovnocenné zacházení.

d) b) minimalizace účinků dočasného a
výjimečného přetížení sítě za předpokladu, 
že přitom bude s veškerým obsahem, 
aplikacemi a službami zacházeno 
v souladu se zásadou maximálního úsilí.

Or. de

Pozměňovací návrh 671
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) minimalizace účinků dočasného nebo 
výjimečného přetížení sítě za předpokladu, 
že odpovídající typy provozu vykazují 
rovnocenné zacházení.

d) minimalizace nebo předcházení 
účinkům přetížení sítě za předpokladu, že 
odpovídající typy provozu vykazují 
rovnocenné zacházení.

Or. de

Pozměňovací návrh 672
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) minimalizace účinků dočasného nebo 
výjimečného přetížení sítě za předpokladu, 
že odpovídající typy provozu vykazují 
rovnocenné zacházení.

d) minimalizace účinků dočasného nebo 
výjimečného přetížení sítě za předpokladu, 
že odpovídající typy provozu vykazují 
rovnocenné zacházení, a pokud je to 
možné, předcházení opatřením, která 
diskriminují jednotlivé aplikace, obsah, 
služby nebo zařízení.

Or. es

Pozměňovací návrh 673
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) minimalizace účinků dočasného nebo 
výjimečného přetížení sítě za předpokladu, 
že odpovídající typy provozu vykazují 
rovnocenné zacházení.

d) prevence přetížení sítě a minimalizace 
účinků dočasného nebo výjimečného 
přetížení sítě za předpokladu, že 
odpovídající typy provozu vykazují 
rovnocenné zacházení.

Or. en

Odůvodnění

V důsledku původního znění by poskytovatelé paradoxně mohli zmírnit pouze již existující 
přetížení, avšak nemohli by přijmout opatření, která by takovému přetížení předem zabránila. 
Iniciativní a preventivní opatření by nicméně neměla být vyloučena.

Pozměňovací návrh 674
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) minimalizace účinků dočasného nebo d) minimalizace účinků dočasného nebo 
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výjimečného přetížení sítě za předpokladu, 
že odpovídající typy provozu vykazují
rovnocenné zacházení.

výjimečného přetížení sítě za předpokladu, 
že veškerý provoz vykazuje rovnocenné 
zacházení.

Or. en

Pozměňovací návrh 675
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) minimalizace účinků dočasného nebo 
výjimečného přetížení sítě za předpokladu, 
že odpovídající typy provozu vykazují 
rovnocenné zacházení.

d) minimalizace účinků jakéhokoli 
zaznamenaného dočasného nebo 
výjimečného přetížení sítě za předpokladu, 
že odpovídající typy provozu vykazují 
rovnocenné zacházení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 676
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vhodným řízením provozu se rozumí 
pouze zpracování dat, které je nezbytné a 
přiměřené za účelem uvedeným v tomto 
odstavci.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 677
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vhodným řízením provozu se rozumí 
pouze zpracování dat, které je nezbytné a 
přiměřené za účelem uvedeným v tomto 
odstavci.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 678
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vhodným řízením provozu se rozumí
pouze zpracování dat, které je nezbytné a 
přiměřené za účelem uvedeným v tomto 
odstavci.

Vnitrostátní regulační orgány monitorují, 
zda postupy uplatňované na příslušných 
trzích splňují tato kritéria, zejména zda 
opatření vhodného řízení provozu
zahrnují pouze zpracování dat, které je 
nezbytné a přiměřené za účelem uvedeným 
v tomto odstavci. Za tímto účelem 
zejména:
a) mají pověření pravidelně monitorovat a 
podávat zprávy o postupech řízení provozu 
a pravidlech používání internetu za 
účelem zajištění neutrality sítě, 
vyhodnocení potenciálních dopadů výše 
uvedených postupů a pravidel na základní 
práva, zajištění dostatečné kvality služeb a 
přidělení uspokojivé kapacity sítě 
internetu. Podávání zpráv se provádí 
otevřeným a transparentním způsobem a 
zprávy musí být bezplatně k dispozici 
veřejnosti;
b) zavádí vhodné, jednoznačné, otevřené a 
účinné postupy zaměřené na řešení 
stížností v oblasti neutrality sítě. Všichni 
uživatelé internetu jsou proto oprávněni 
využívat těchto postupů řešení stížností u 
příslušného orgánu;
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c) reagují na stížnosti v přiměřené době a 
jsou schopny uplatňovat nezbytná 
opatření za účelem postihu za porušení 
zásad neutrality sítě.
Tyto orgány musí mít k dispozici nezbytné 
zdroje, které jim umožní provádět uvedené 
povinnosti včas a účinným způsobem. Ve 
spolupráci s jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány a evropským 
inspektorem ochrany údajů rovněž 
monitorují účinky specializovaných služeb 
na kulturní rozmanitost, hospodářskou 
soutěž a inovace. Vnitrostátní regulační 
orgány každý rok předkládají zprávy o 
monitorování a jeho výsledcích veřejnosti, 
Komisi a BEREC.
Komise po konzultaci se zainteresovanými 
stranami a ve spolupráci se sdružením 
BEREC stanoví pokyny, které 
vnitrostátním regulačním orgánům 
stanoví jednotné podmínky pro plnění 
jejich povinností podle tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 679
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vhodným řízením provozu se rozumí 
pouze zpracování dat, které je nezbytné a 
přiměřené za účelem uvedeným v tomto 
odstavci.

Vhodným řízením provozu se rozumí 
pouze zpracování dat, které je nezbytné a 
přiměřené za účelem uvedeným v tomto 
odstavci.

Po konzultaci zúčastněných stran a v úzké 
spolupráci s Komisí ustanoví sdružení 
BEREC do 1. ledna 2015 obecné pokyny 
pro provádění vhodných opatření 
týkajících se řízení provozu podle tohoto 
článku. 
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Or. en

Odůvodnění

Vymezení toho, co je vhodné nebo přijatelné/nezbytné pro řízení provozu se v průběhu času 
mění, protože technologie se stále rychle rozvíjí a kapacita sítě se zvyšuje. Je proto vhodnější, 
aby pokyny ohledně toho, co představuje „vhodné řízení provozu“ vypracovali (a průběžně 
aktualizovali) ti, kdo jsou trhu nejblíže, tj. regulační orgány jednající společně 
prostřednictvím sdružení BEREC.

Pozměňovací návrh 680
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vhodným řízením provozu se rozumí 
pouze zpracování dat, které je nezbytné a 
přiměřené za účelem uvedeným v tomto 
odstavci.

Vhodným řízením provozu se rozumí 
pouze zpracování dat, které je nezbytné a 
přiměřené za účelem uvedeným v tomto 
odstavci. Veškeré techniky v rámci 
kontroly nebo analýzy dat musí být proto v 
souladu s právními předpisy na ochranu 
soukromí a údajů. Standardně by tyto 
techniky měly zkoumat pouze informace v 
záhlaví.

Or. en

Pozměňovací návrh 681
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vhodným řízením provozu se rozumí 
pouze zpracování dat, které je nezbytné a 
přiměřené za účelem uvedeným v tomto 
odstavci.

Vhodným řízením provozu se rozumí 
pouze zpracování dat, které je nezbytné a 
přiměřené za účelem uvedeným v tomto 
odstavci. Zpracování údajů nesmí odhalit 
žádné informace o obsahu komunikace, 
k nimž se koncoví uživatelé připojí.
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Or. en

Odůvodnění

Opatření řízení provozu nesmí být založena na technikách inspekce komunikace, které 
představují zásah do soukromí, jako je např. hloubková inspekce paketů (DPI – Deep Packet 
Inspection). Toto ustanovení je velmi důležité z hlediska ochrany svobody evropských občanů, 
jako je respektování soukromého a rodinného života a ochrany osobních údajů v souladu s 
článkem 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh 682
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Neprovádí se podrobnější inspekce kromě 
kontroly záhlaví datových paketů.

Or. de

Pozměňovací návrh 683
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 32, jimiž stanoví technická 
kritéria podle čl. 23 odst. 5 s cílem 
stanovit maximální přesností, zda nastaly 
výjimečné okolnosti ve smyslu uvedeného 
odstavce. Požadavky, jejichž splněním je 
podmíněno uplatňování mimořádných 
okolností, by měly být co nejpřísnější. 

Or. de
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Pozměňovací návrh 684
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Ceny služeb přístupu k internetu ze 
strany poskytovatelů služeb 
elektronických komunikací veřejnosti 
nesmí záviset na obsahu, aplikacích a 
službách internetu používaných nebo 
nabízených prostřednictvím téže služby 
přístupu k internetu. 

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je pojistkou proti případnému stanovení datových limitů, kdy poskytovatel 
služeb přístupu k internetu nabízí velmi nízké datové limity pro veřejný přístup k internetu, ale 
neomezený objem dat pro specializované služby. Tento pozměňovací návrh je inspirován 
nizozemským zákonem o neutralitě sítě.

Pozměňovací návrh 685
Sabine Verheyen, Doris Pack, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní regulační orgány podrobně 
monitorují a zajišťují skutečnou možnost 
koncových uživatelů využívat svobod 
uvedených v čl. 23 odst. 1 a 2, soulad s 
ustanovením čl. 23 odst. 5 a neustálou 
dostupnost nediskriminačních služeb 
přístupu k internetu v dostatečné kvalitě, 
které odrážejí technický pokrok a nejsou 
narušeny specializovanými službami. Ve 
spolupráci s jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány rovněž monitorují
účinky specializovaných služeb na kulturní 
rozmanitost a inovace. Vnitrostátní 

1. Vnitrostátní regulační orgány podrobně 
monitorují a zajišťují skutečnou možnost 
koncových uživatelů využívat svobod 
uvedených v čl. 23 odst. 1 a 2 a neustálou 
dostupnost otevřených služeb přístupu k 
internetu v dostatečné kvalitě, které 
odrážejí technický pokrok a nejsou 
narušeny specializovanými službami. Ve 
spolupráci s jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány rovněž zajistí, že
účinky specializovaných služeb nenaruší
kulturní rozmanitost, pluralitu médií a 
inovace. Vnitrostátní regulační orgány 
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regulační orgány každý rok předkládají 
zprávy o monitorování a jeho výsledcích 
Komisi a BEREC.

také podrobně monitorují a zajišťují 
uplatňování vhodných opatření týkajících 
se řízení provozu v souladu s čl. 23 odst. 5, 
přičemž v nejvyšší míře zohlední pokyny 
sdružení BEREC uvedené v odstavci 2 
tohoto článku a v čl. 21 odst. 3a směrnice 
2002/22/ES. Vhodná opatření týkající se 
řízení provozu podléhají periodickému 
přezkumu, aby odrážela technický pokrok.
Vnitrostátní regulační orgány každý rok 
předkládají zprávy o monitorování a jeho 
výsledcích Komisi a BEREC.

Or. en

Pozměňovací návrh 686
Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní regulační orgány podrobně 
monitorují a zajišťují skutečnou možnost 
koncových uživatelů využívat svobod 
uvedených v čl. 23 odst. 1 a 2, soulad s 
ustanovením čl. 23 odst. 5 a neustálou 
dostupnost nediskriminačních služeb 
přístupu k internetu v dostatečné kvalitě, 
které odrážejí technický pokrok a nejsou 
narušeny specializovanými službami. Ve 
spolupráci s jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány rovněž monitorují 
účinky specializovaných služeb na kulturní 
rozmanitost a inovace. Vnitrostátní 
regulační orgány každý rok předkládají 
zprávy o monitorování a jeho výsledcích 
Komisi a BEREC.

1. Vnitrostátní regulační orgány podrobně 
zajišťují skutečnou možnost koncových 
uživatelů využívat svobod uvedených v čl. 
23 odst. 1 a 2, soulad s ustanovením čl. 23 
odst. 5 a neustálou dostupnost 
nediskriminačních služeb přístupu k 
internetu v dostatečné kvalitě, které 
odrážejí technický pokrok a nejsou 
narušeny specializovanými službami. Za 
tímto účelem vnitrostátní regulační 
orgán:

a) je pověřen pravidelně monitorovat a 
podávat zprávy o postupech řízení provozu 
a pravidlech používání internetu za 
účelem zajištění neutrality sítě, 
vyhodnocení potenciálních dopadů výše 
uvedených postupů a pravidel na lidská 
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práva, zajištění dostatečné kvality služeb a 
přidělení uspokojivé kapacity sítě 
internetu. Podávání zpráv se provádí 
otevřeným a transparentním způsobem a 
zprávy musí být bezplatně k dispozici 
veřejnosti;
b) zavádí vhodné, jednoznačné, otevřené a 
účinné postupy zaměřené na řešení 
stížností v oblasti neutrality sítě. Všichni 
uživatelé internetu jsou proto oprávněni 
využívat těchto postupů řešení stížností u 
příslušného orgánu;
c) reaguje na stížnosti v přiměřené době a 
je schopen uplatňovat nezbytná opatření 
za účelem postihu za porušení zásad 
neutrality sítě.
Tyto orgány musí mít k dispozici nezbytné 
zdroje, které jim umožní provádět uvedené 
povinnosti včas a účinným způsobem.
Ve spolupráci s jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány a evropským 
inspektorem ochrany údajů rovněž 
monitorují účinky specializovaných služeb 
na kulturní rozmanitost, hospodářskou 
soutěž a inovace. Vnitrostátní regulační 
orgány každý rok předkládají zprávy o 
monitorování a jeho výsledcích veřejnosti,
Komisi a BEREC.

Or. en

Pozměňovací návrh 687
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní regulační orgány podrobně 
monitorují a zajišťují skutečnou možnost 
koncových uživatelů využívat svobod 
uvedených v čl. 23 odst. 1 a 2, soulad s 
ustanovením čl. 23 odst. 5 a neustálou 

1. Vnitrostátní regulační orgány podrobně 
zajišťují skutečnou možnost koncových 
uživatelů využívat svobod uvedených v čl. 
23 odst. 1 a 2, soulad s ustanovením čl. 23 
odst. 5 a neustálou dostupnost 
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dostupnost nediskriminačních služeb 
přístupu k internetu v dostatečné kvalitě, 
které odrážejí technický pokrok a nejsou 
narušeny specializovanými službami. Ve 
spolupráci s jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány rovněž monitorují 
účinky specializovaných služeb na kulturní 
rozmanitost a inovace. Vnitrostátní 
regulační orgány každý rok předkládají 
zprávy o monitorování a jeho výsledcích 
Komisi a BEREC.

nediskriminačních služeb přístupu k 
internetu v dostatečné kvalitě, které 
odrážejí technický pokrok a nejsou
narušeny specializovanými službami. Ve 
spolupráci s jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány rovněž monitorují 
účinky specializovaných služeb na kulturní 
rozmanitost a inovace. Vnitrostátní 
regulační orgány každý rok předkládají 
zprávy o monitorování a jeho výsledcích 
Komisi a BEREC. Za tímto účelem 
vnitrostátní regulační orgán:
a) je pověřen pravidelně monitorovat a 
podávat zprávy o postupech řízení provozu 
a pravidlech používání internetu za 
účelem zajištění neutrality sítě, 
vyhodnocení potenciálních dopadů výše 
uvedených postupů a pravidel na lidská 
práva, zajištění dostatečné kvality služeb a 
přidělení uspokojivé kapacity sítě 
internetu. Podávání zpráv se provádí 
otevřeným a transparentním způsobem a 
zprávy musí být bezplatně k dispozici 
veřejnosti;
b) zavádí vhodné, jednoznačné, otevřené a 
účinné postupy zaměřené na řešení 
stížností v oblasti neutrality sítě. Všichni 
uživatelé internetu jsou proto oprávněni 
využívat těchto postupů řešení stížností u 
příslušného orgánu;
c) reaguje na stížnosti v přiměřené době a 
je schopen uplatňovat nezbytná opatření 
za účelem postihu za porušení zásad 
neutrality sítě.
Tyto orgány musí mít k dispozici nezbytné 
zdroje, které jim umožní provádět uvedené 
povinnosti včas a účinným způsobem.
Ve spolupráci s jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány a evropským 
inspektorem ochrany údajů rovněž 
monitorují účinky specializovaných služeb 
na kulturní rozmanitost, hospodářskou 
soutěž a inovace. Vnitrostátní regulační 
orgány každý rok předkládají zprávy o 
monitorování a jeho výsledcích veřejnosti, 
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Komisi a BEREC.

Or. en

Odůvodnění

Úloha vnitrostátních regulačních orgánů musí být lépe definována a musí zajišťovat 
vynucovací mechanismus a řádné prosazování zásady neutrality sítě, zaručovat svobodu 
projevu a informování uživatelů stejně jako hospodářskou soutěž a inovace v digitální 
ekonomice. Evropský inspektor ochrany údajů by měl být schopen monitorovat dopad, jejž 
mají specializované služby na ochranu údajů evropských občanů.

Pozměňovací návrh 688
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní regulační orgány podrobně 
monitorují a zajišťují skutečnou možnost 
koncových uživatelů využívat svobod 
uvedených v čl. 23 odst. 1 a 2, soulad s 
ustanovením čl. 23 odst. 5 a neustálou 
dostupnost nediskriminačních služeb 
přístupu k internetu v dostatečné kvalitě, 
které odrážejí technický pokrok a nejsou 
narušeny specializovanými službami. Ve 
spolupráci s jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány rovněž monitorují 
účinky specializovaných služeb na kulturní 
rozmanitost a inovace. Vnitrostátní 
regulační orgány každý rok předkládají 
zprávy o monitorování a jeho výsledcích 
Komisi a BEREC.

1. Evropská komise a vnitrostátní 
regulační orgány podrobně monitorují a 
zajišťují skutečnou možnost koncových 
uživatelů využívat svobod uvedených v čl. 
23 odst. 1 a 2, soulad s ustanovením čl. 23 
odst. 5 a neustálou širokou dostupnost 
nediskriminačních služeb přístupu k 
internetu v dostatečné kvalitě, které 
odrážejí technický pokrok a nejsou 
narušeny specializovanými službami. 
Skutečné rychlosti připojení k internetu a 
kvalita služeb pro jednotlivé aplikace, typy 
aplikací i pro specializované služby by 
měly být průběžně monitorovány a 
testovány a závěry těchto sledování by 
měly být veřejně dostupné.
Evropská komise a vnitrostátní regulační 
orgány ve spolupráci s jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány rovněž monitorují 
účinky specializovaných služeb na kulturní 
rozmanitost a inovace. Vnitrostátní 
regulační orgány každý rok předkládají 
zprávy o monitorování a jeho výsledcích 
Komisi a BEREC.
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Or. en

Pozměňovací návrh 689
Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní regulační orgány podrobně 
monitorují a zajišťují skutečnou možnost 
koncových uživatelů využívat svobod 
uvedených v čl. 23 odst. 1 a 2, soulad s 
ustanovením čl. 23 odst. 5 a neustálou 
dostupnost nediskriminačních služeb 
přístupu k internetu v dostatečné kvalitě, 
které odrážejí technický pokrok a nejsou 
narušeny specializovanými službami. Ve 
spolupráci s jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány rovněž monitorují 
účinky specializovaných služeb na kulturní 
rozmanitost a inovace. Vnitrostátní 
regulační orgány každý rok předkládají 
zprávy o monitorování a jeho výsledcích 
Komisi a BEREC.

1. Evropská komise a vnitrostátní 
regulační orgány podrobně monitorují a 
zajišťují skutečnou možnost koncových 
uživatelů využívat svobod uvedených v čl. 
23 odst. 1 a 2, soulad s ustanovením čl. 23 
odst. 5 a neustálou dostupnost 
nediskriminačních služeb přístupu k 
internetu v dostatečné kvalitě, které 
odrážejí technický pokrok a nejsou 
narušeny specializovanými službami.
Skutečné úrovně kvality služeb by měly 
být monitorovány průběžně, včetně např. 
testování rychlosti internetového připojení 
případně kvality služeb pro jednotlivé 
aplikace nebo kategorie aplikací či pro 
specializované služby. Ve spolupráci s 
jinými příslušnými vnitrostátními orgány 
rovněž monitorují účinky specializovaných 
služeb na kulturní rozmanitost a inovace. 
Vnitrostátní regulační orgány každý rok 
předkládají zprávy o monitorování a jeho 
výsledcích Komisi a BEREC.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zavést průběžné sledování kvality služeb internetu, včetně pravidelného hodnocení 
rychlostí internetového připojení tak, aby drtivá většina uživatelů měla prospěch z neustále se 
zlepšujícího internetu a aby inovace, které lze pravděpodobně v nadcházejících letech 
očekávat, nebyly přesměrovány do specializovaných nebo prémiových služeb.

Pozměňovací návrh 690
Giles Chichester
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Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní regulační orgány podrobně 
monitorují a zajišťují skutečnou možnost 
koncových uživatelů využívat svobod 
uvedených v čl. 23 odst. 1 a 2, soulad s 
ustanovením čl. 23 odst. 5 a neustálou 
dostupnost nediskriminačních služeb 
přístupu k internetu v dostatečné kvalitě, 
které odrážejí technický pokrok a nejsou 
narušeny specializovanými službami. Ve 
spolupráci s jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány rovněž monitorují 
účinky specializovaných služeb na 
kulturní rozmanitost a inovace. 
Vnitrostátní regulační orgány každý rok 
předkládají zprávy o monitorování a jeho 
výsledcích Komisi a BEREC.

1. Vnitrostátní regulační orgány při výkonu 
svých pravomocí podle čl. 30a s ohledem 
na článek 23 podrobně monitorují 
neustálou dostupnost nediskriminačních 
služeb přístupu k internetu v dostatečné 
kvalitě, které odrážejí technický pokrok.
Vnitrostátní regulační orgány pravidelně 
zveřejňují zprávy o monitorování a jeho 
výsledcích a předkládají je Komisi a 
BEREC.

Or. en

Odůvodnění

Kulturní rozmanitost není právní pojem, nelze ji soudržně objektivně porovnávat 
v jednotlivých členských státech a ani není podložena žádnou pravomocí, o níž by se mohly 
vnitrostátní regulační orgány opřít v reakci na případné zjištěné obavy.

Pozměňovací návrh 691
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní regulační orgány podrobně 
monitorují a zajišťují skutečnou možnost 
koncových uživatelů využívat svobod
uvedených v čl. 23 odst. 1 a 2, soulad s 
ustanovením čl. 23 odst. 5 a neustálou 
dostupnost nediskriminačních služeb 
přístupu k internetu v dostatečné kvalitě, 

1. Vnitrostátní regulační orgány podrobně 
monitorují a zajišťují skutečnou možnost 
koncových uživatelů využívat práv
uvedených v čl. 23 odst. 1 a 2, soulad 
s ustanovením čl. 23 odst. 5 a neustálou 
dostupnost otevřených služeb přístupu 
k internetu ve smyslu čl. 2 odst. 2 bodu 
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které odrážejí technický pokrok a nejsou 
narušeny specializovanými službami. Ve 
spolupráci s jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány rovněž monitorují 
účinky specializovaných služeb na kulturní 
rozmanitost a inovace. Vnitrostátní 
regulační orgány každý rok předkládají 
zprávy o monitorování a jeho výsledcích 
Komisi a BEREC.

14), které nejsou narušeny 
specializovanými službami. Ve spolupráci 
s jinými příslušnými vnitrostátními orgány 
rovněž monitorují účinky specializovaných 
služeb na svobodu projevu a informací, 
jazykovou a kulturní rozmanitost, na 
svobodu a rozmanitost sdělovacích 
prostředků a také na inovace. Vnitrostátní 
regulační orgány každý rok předkládají 
zprávy o monitorování a jeho výsledcích 
Komisi a BEREC.

Or. de

Pozměňovací návrh 692
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní regulační orgány podrobně 
monitorují a zajišťují skutečnou možnost 
koncových uživatelů využívat svobod 
uvedených v čl. 23 odst. 1 a 2, soulad s 
ustanovením čl. 23 odst. 5 a neustálou 
dostupnost nediskriminačních služeb 
přístupu k internetu v dostatečné kvalitě, 
které odrážejí technický pokrok a nejsou 
narušeny specializovanými službami. Ve 
spolupráci s jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány rovněž monitorují 
účinky specializovaných služeb na kulturní 
rozmanitost a inovace. Vnitrostátní 
regulační orgány každý rok předkládají 
zprávy o monitorování a jeho výsledcích 
Komisi a BEREC.

1. Vnitrostátní regulační orgány podrobně 
monitorují a zajišťují skutečnou možnost 
koncových uživatelů využívat svobod 
uvedených v čl. 23 odst. 1 a 2, soulad s 
ustanovením čl. 23 odst. 5 a neustálou 
dostupnost nediskriminačních služeb 
přístupu k internetu v dostatečné kvalitě, 
které odrážejí technický pokrok a nejsou 
narušeny specializovanými službami. Ve 
spolupráci s jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány rovněž monitorují 
účinky specializovaných služeb na 
jazykovou a kulturní rozmanitost, svobodu 
projevu a informací, na rozmanitost 
sdělovacích prostředků a také na inovace. 
Vnitrostátní regulační orgány každý rok 
předkládají zprávy o monitorování a jeho 
výsledcích Komisi a BEREC.

Or. de
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Pozměňovací návrh 693
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní regulační orgány podrobně 
monitorují a zajišťují skutečnou možnost 
koncových uživatelů využívat svobod 
uvedených v čl. 23 odst. 1 a 2, soulad s 
ustanovením čl. 23 odst. 5 a neustálou 
dostupnost nediskriminačních služeb 
přístupu k internetu v dostatečné kvalitě, 
které odrážejí technický pokrok a nejsou 
narušeny specializovanými službami. Ve 
spolupráci s jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány rovněž monitorují 
účinky specializovaných služeb na kulturní 
rozmanitost a inovace. Vnitrostátní 
regulační orgány každý rok předkládají
zprávy o monitorování a jeho výsledcích 
Komisi a BEREC.

1. Vnitrostátní regulační orgány podrobně 
monitorují a zajišťují skutečnou možnost 
koncových uživatelů využívat svobod 
uvedených v čl. 23 odst. 1 a 2, soulad s 
ustanovením čl. 23 odst. 5 a neustálou 
dostupnost nediskriminačních služeb 
přístupu k internetu v dostatečné kvalitě, 
které odrážejí technický pokrok a nejsou 
narušeny specializovanými službami. Ve 
spolupráci s jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány rovněž monitorují 
účinky specializovaných služeb na kulturní 
rozmanitost, hospodářskou soutěž a 
inovace. Vnitrostátní regulační orgány 
každý rok zveřejňují zprávy o 
monitorování a jeho výsledcích a 
předkládají je Komisi a BEREC.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být monitorováno, jak specializované služby posilují hospodářskou soutěž na trhu. 
Tyto zprávy by měly být přístupné veřejnosti.

Pozměňovací návrh 694
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní regulační orgány podrobně 
monitorují a zajišťují skutečnou možnost 
koncových uživatelů využívat svobod 
uvedených v čl. 23 odst. 1 a 2, soulad s 
ustanovením čl. 23 odst. 5 a neustálou 

1. Vnitrostátní regulační orgány podrobně 
monitorují a zajišťují skutečnou možnost 
koncových uživatelů využívat svobod 
uvedených v čl. 23 odst. 1 a 2, soulad s 
ustanovením čl. 23 odst. 5 a neustálou 
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dostupnost nediskriminačních služeb 
přístupu k internetu v dostatečné kvalitě, 
které odrážejí technický pokrok a nejsou 
narušeny specializovanými službami. Ve 
spolupráci s jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány rovněž monitorují 
účinky specializovaných služeb na kulturní 
rozmanitost a inovace. Vnitrostátní 
regulační orgány každý rok předkládají 
zprávy o monitorování a jeho výsledcích 
Komisi a BEREC.

dostupnost nediskriminačních služeb 
přístupu k internetu v souladu se zásadou 
neutrality sítě a v dostatečné kvalitě, které 
odrážejí technický pokrok a nejsou 
narušeny specializovanými službami. Ve 
spolupráci s jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány rovněž monitorují 
účinky specializovaných služeb na kulturní 
rozmanitost a inovace. Vnitrostátní 
regulační orgány každý rok předkládají 
zprávy o monitorování a jeho výsledcích 
Komisi a BEREC.

Or. en

Pozměňovací návrh 695
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní regulační orgány podrobně 
monitorují a zajišťují skutečnou možnost 
koncových uživatelů využívat svobod 
uvedených v čl. 23 odst. 1 a 2, soulad s 
ustanovením čl. 23 odst. 5 a neustálou 
dostupnost nediskriminačních služeb 
přístupu k internetu v dostatečné kvalitě, 
které odrážejí technický pokrok a nejsou 
narušeny specializovanými službami. Ve 
spolupráci s jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány rovněž monitorují 
účinky specializovaných služeb na kulturní 
rozmanitost a inovace. Vnitrostátní 
regulační orgány každý rok předkládají 
zprávy o monitorování a jeho výsledcích 
Komisi a BEREC.

1. Vnitrostátní regulační orgány podrobně 
monitorují a zajišťují skutečnou možnost 
koncových uživatelů využívat svobod 
uvedených v čl. 23 odst. 1 a 2, soulad s 
ustanovením čl. 23 odst. 5 a neustálou 
dostupnost nediskriminačních služeb 
přístupu k internetu v dostatečné kvalitě, 
které odrážejí technický pokrok a nejsou 
narušeny specializovanými službami. Ve 
spolupráci s jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány rovněž monitorují 
účinky specializovaných služeb na kulturní 
a jazykovou rozmanitost, svobodu a 
pluralitu sdělovacích prostředků a také na
inovace. Vnitrostátní regulační orgány 
každý rok předkládají zprávy o 
monitorování a jeho výsledcích Komisi a 
BEREC.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 696
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Poskytovatelé veřejných služeb 
elektronických komunikací jsou povinni 
doložit a bez prodlení oznámit 
příslušnému vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu výskyt veškerých výjimečných 
okolností uvedených v čl. 23 odst. 5, stejně 
jako veškerá opatření řízení provozu 
přijatá ve všech jednotlivých případech.

Or. de

Pozměňovací návrh 697
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vnitrostátní regulační orgány vytvoří 
jednoznačné a srozumitelné mechanismy 
upozorňování a opravných prostředků pro 
koncové uživatele, kteří byli vystaveni 
diskriminaci, omezování, rušení, 
blokování nebo „škrcení“ obsahu, služeb 
nebo aplikací na internetu.

Or. en

Pozměňovací návrh 698
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vnitrostátní regulační orgány mají vypouští se
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pravomoc uložit poskytovatelům 
elektronických komunikací pro veřejnost 
splnění minimálních požadavků na 
kvalitu služeb, aby zamezily obecnému 
zhoršování kvality služeb, pokud jde o 
služby přístupu k internetu, nebo zaručily 
možnost koncových uživatelů mít přístup k 
obsahu nebo informacím a šířit je nebo 
využívat aplikace a služby podle svého 
výběru.
S dostatečným předstihem před uložením 
jakýchkoli takových požadavků předloží 
vnitrostátní regulační orgány Komisi 
shrnutí důvodů zavedení takových 
požadavků, obsah těchto požadavků a 
navrhovaný způsob jejich uplatňování. 
Tyto informace dostane k dispozici rovněž 
BEREC. Po posouzení obdržených 
informací k nim může Komise vznést své 
připomínky nebo vydat doporučení, 
zejména s cílem zajistit, aby tyto 
požadavky nepříznivě neovlivňovaly 
fungování vnitřního trhu. Uvedené 
požadavky nesmí být schváleny ve lhůtě 
dvou měsíců od okamžiku, kdy Komise 
obdržela úplné informace, jestliže 
vnitrostátní regulační orgán a Komise 
nesjednaly něco jiného nebo Komise 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu 
neoznámila zkrácení lhůty k přezkumu 
nebo Komise neuplatnila připomínky 
nebo doporučení. Vnitrostátní regulační 
orgány v nejvyšší míře zohlední 
připomínky nebo doporučení Komise a 
schválené požadavky předají Komisi i 
BEREC.

Or. de

Pozměňovací návrh 699
Sabine Verheyen

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S dostatečným předstihem před uložením 
jakýchkoli takových požadavků předloží 
vnitrostátní regulační orgány Komisi 
shrnutí důvodů zavedení takových 
požadavků, obsah těchto požadavků a 
navrhovaný způsob jejich uplatňování. 
Tyto informace dostane k dispozici rovněž 
BEREC. Po posouzení obdržených 
informací k nim může Komise vznést své 
připomínky nebo vydat doporučení, 
zejména s cílem zajistit, aby tyto 
požadavky nepříznivě neovlivňovaly 
fungování vnitřního trhu. Uvedené 
požadavky nesmí být schváleny ve lhůtě 
dvou měsíců od okamžiku, kdy Komise 
obdržela úplné informace, jestliže 
vnitrostátní regulační orgán a Komise 
nesjednaly něco jiného nebo Komise 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu 
neoznámila zkrácení lhůty k přezkumu 
nebo Komise neuplatnila připomínky 
nebo doporučení. Vnitrostátní regulační 
orgány v nejvyšší míře zohlední 
připomínky nebo doporučení Komise a 
schválené požadavky předají Komisi i
BEREC.

S dostatečným předstihem před uložením 
jakýchkoli takových požadavků předloží 
vnitrostátní regulační orgány Komisi 
shrnutí důvodů zavedení takových 
požadavků, obsah těchto požadavků a 
navrhovaný způsob jejich uplatňování. 
Tyto informace dostane k dispozici rovněž 
BEREC. Po posouzení obdržených 
informací k nim může Komise vznést své 
připomínky nebo vydat doporučení, 
zejména s cílem zajistit, aby tyto 
požadavky nepříznivě neovlivňovaly 
fungování vnitřního trhu. Vnitrostátní 
regulační orgány v nejvyšší míře zohlední 
připomínky nebo doporučení Komise a 
schválené požadavky předají Komisi i 
BEREC. BEREC stanoví a vypracuje 
obecné pokyny pro uplatňování vhodného 
řízení provozu v úzké spolupráci s Komisí 
a všemi zúčastněnými stranami na 
základě článku 23 a tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 700
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S dostatečným předstihem před uložením 
jakýchkoli takových požadavků předloží
vnitrostátní regulační orgány Komisi 
shrnutí důvodů zavedení takových 
požadavků, obsah těchto požadavků a 
navrhovaný způsob jejich uplatňování. 

S dostatečným předstihem před uložením 
jakýchkoli takových požadavků konzultují 
vnitrostátní regulační orgány tyto 
požadavky s poskytovateli elektronických 
komunikací veřejnosti, a to předtím, než 
předloží Komisi shrnutí důvodů zavedení 
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Tyto informace dostane k dispozici rovněž 
BEREC. Po posouzení obdržených 
informací k nim může Komise vznést své 
připomínky nebo vydat doporučení, 
zejména s cílem zajistit, aby tyto 
požadavky nepříznivě neovlivňovaly 
fungování vnitřního trhu. Uvedené 
požadavky nesmí být schváleny ve lhůtě 
dvou měsíců od okamžiku, kdy Komise 
obdržela úplné informace, jestliže 
vnitrostátní regulační orgán a Komise 
nesjednaly něco jiného nebo Komise 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu 
neoznámila zkrácení lhůty k přezkumu 
nebo Komise neuplatnila připomínky nebo 
doporučení. Vnitrostátní regulační orgány 
v nejvyšší míře zohlední připomínky nebo 
doporučení Komise a schválené požadavky 
předají Komisi i BEREC.

takových požadavků, obsah těchto 
požadavků a navrhovaný způsob jejich 
uplatňování. Tyto informace dostane 
k dispozici rovněž BEREC. Po posouzení 
obdržených informací k nim může Komise 
vznést své připomínky nebo vydat 
doporučení, zejména s cílem zajistit, aby 
tyto požadavky nepříznivě neovlivňovaly 
fungování vnitřního trhu. Uvedené 
požadavky nesmí být schváleny ve lhůtě 
dvou měsíců od okamžiku, kdy Komise 
obdržela úplné informace, jestliže 
vnitrostátní regulační orgán a Komise 
nesjednaly něco jiného nebo Komise 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu 
neoznámila zkrácení lhůty k přezkumu 
nebo Komise neuplatnila připomínky nebo 
doporučení. Vnitrostátní regulační orgány 
v nejvyšší míře zohlední připomínky nebo 
doporučení Komise a schválené požadavky 
předají Komisi i BEREC.

Or. en

Pozměňovací návrh 701
Sabine Verheyen

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní regulační orgány zavedou 
vhodné postupy vyřizování stížností 
týkajících se výkonnosti služby přístupu k 
internetu pro koncové uživatele a 
poskytovatele obsahu, aplikací a služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 702
Sabine Verheyen
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Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout prováděcí akty, 
které příslušným vnitrostátním orgánům 
stanoví jednotné podmínky pro plnění 
jejich povinností podle tohoto článku. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 33 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 703
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout prováděcí akty, 
které příslušným vnitrostátním orgánům 
stanoví jednotné podmínky pro plnění 
jejich povinností podle tohoto článku. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 33 odst. 2.

3. BEREC po konzultaci se zúčastněnými 
stranami a ve spolupráci s Komisí stanoví 
pokyny, které příslušným vnitrostátním 
orgánům stanoví jednotné podmínky pro 
plnění jejich povinností podle tohoto 
článku. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 33 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 704
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout prováděcí akty, 
které příslušným vnitrostátním orgánům 

3. Komise může přijmout akty v přenesené 
pravomoci, které příslušným vnitrostátním 
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stanoví jednotné podmínky pro plnění 
jejich povinností podle tohoto článku. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 33 odst. 2.

orgánům stanoví jednotné podmínky pro 
plnění jejich povinností podle tohoto 
článku. Tyto prováděcí akty se přijímají v 
souladu s článkem 32.

Or. ro

Pozměňovací návrh 705
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout prováděcí akty, 
které příslušným vnitrostátním orgánům 
stanoví jednotné podmínky pro plnění 
jejich povinností podle tohoto článku. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 33 odst. 2.

3. Komise přijme po konzultaci se 
sdružením BEREC prováděcí akty, které 
příslušným vnitrostátním orgánům stanoví 
jednotné podmínky pro plnění jejich 
povinností podle tohoto článku. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 33 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí jednotné uplatňování.

Pozměňovací návrh 706
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé elektronických komunikací 
pro veřejnost zveřejní, s výjimkou nabídek, 
které jsou sjednány jednotlivě, 
transparentní, srovnatelné, odpovídající a 
aktualizované informace týkající se:

Poskytovatelé elektronických komunikací 
pro veřejnost zveřejní, s výjimkou nabídek, 
které jsou sjednány jednotlivě, 
transparentní, srovnatelné, srozumitelné, 
odpovídající a aktualizované informace 
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týkající se:

Or. it

Pozměňovací návrh 707
Sabine Verheyen

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) kvality jejich služeb v souladu s 
prováděcími akty uvedenými v odstavci 2;

d) kvality jejich služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 708
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) skutečně dostupné rychlosti pro 
stahování nebo odesílání dat v členském 
státě pobytu koncového uživatele, včetně 
rychlosti v provozní špičce,

i) skutečně dostupné rychlosti pro 
stahování nebo odesílání dat v členském 
státě pobytu koncového uživatele, včetně 
rychlosti v provozní špičce a prostředků, 
které má koncový uživatel k dispozici 
k tomu, aby mohl kdykoli kontrolovat 
skutečně dostupné rychlosti pro stahování 
nebo odesílání dat spolu s přehledem 
rychlosti dat, kterou má skutečně k 
dispozici po dobu účinnosti smlouvy,

Or. fr

Pozměňovací návrh 709
Petra Kammerevert
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Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) skutečně dostupné rychlosti pro 
stahování nebo odesílání dat v členském 
státě pobytu koncového uživatele, včetně 
rychlosti v provozní špičce,

i) skutečně dostupné rychlosti pro 
stahování nebo odesílání dat v členském 
státě pobytu koncového uživatele, včetně 
rychlosti v provozní špičce a nástrojů, 
které má koncový uživatel k dispozici k 
tomu, aby mohl kdykoli v reálném čase 
pomocí obecně uznávaných postupů 
monitorovat skutečně dostupné rychlosti 
pro stahování nebo odesílání dat, které má 
k dispozici po dobu účinnosti smlouvy, 

Or. de

Pozměňovací návrh 710
Sabine Verheyen

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) skutečně dostupné rychlosti pro 
stahování nebo odesílání dat v členském 
státě pobytu koncového uživatele, včetně 
rychlosti v provozní špičce,

i) skutečně dostupné rychlosti pro 
stahování nebo odesílání dat v členském 
státě pobytu koncového uživatele, včetně 
minimální zaručené rychlosti pro 
stahování nebo odesílání dat v provozní 
špičce,

Or. en

Pozměňovací návrh 711
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) informací o všech postupech iv) informací o všech postupech 
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zavedených poskytovatelem k měření a 
řízení provozu, aby se zabránilo přetížení 
sítě, a o tom, jaký vliv tyto postupy mohou 
mít na kvalitu služby a na ochranu 
osobních údajů;

zavedených poskytovatelem k měření a 
řízení provozu, aby se zabránilo přetížení 
sítě, a o tom, jaký vliv tyto postupy mohou 
mít na kvalitu služby a na ochranu 
osobních údajů spolu s veškerými 
opatřeními podle čl. 23 odst. 5, rovněž zde 
musí být uvedeny nástroje, které mají 
koncoví uživatelé kdykoli k dispozici a 
které jim s využitím obecně uznávaných a 
srozumitelných postupů umožňují přístup 
k informacím o monitorování provozu a 
aplikacích pro řízení, stejně jako opatření 
uvedená v čl. 23 odst. 5;

Or. de

Pozměňovací návrh 712
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) informací o všech postupech 
zavedených poskytovatelem k měření a 
řízení provozu, aby se zabránilo přetížení 
sítě, a o tom, jaký vliv tyto postupy mohou 
mít na kvalitu služby a na ochranu 
osobních údajů;

iv) informací o všech postupech 
zavedených poskytovatelem k měření a 
řízení provozu, aby se zabránilo přetížení 
sítě, a o tom, jaký vliv tyto postupy mohou 
mít na kvalitu služby a na ochranu 
osobních údajů a prostředků, které mají 
koncoví uživatelé k dispozici s cílem 
zajistit, že opatření na řízení provozu jsou 
uplatňována účinně;

Or. fr

Pozměňovací návrh 713
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e – bod iv a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iva) technik inspekce komunikace 
uplatněných v rámci opatření na řízení 
provozu podle čl. 23 odst. 5 a jejich 
dopadů na práva uživatelů na ochranu 
soukromí a údajů.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení doplňuje rámec a představuje lepší záruku práv evropských občanů, pokud 
jde o respektování soukromého a rodinného života a ochrany osobních údajů v souladu s 
článkem 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh 714
Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iva) technik inspekce komunikace 
uplatněných v rámci opatření na řízení 
provozu podle čl. 23 odst. 5 a jejich 
dopadů na práva koncových uživatelů na 
ochranu soukromí a údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 715
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto informace se zveřejňují v jasné, 
srozumitelné a snadno přístupné formě v 
úředním jazyce (úředních jazycích) 

Tyto informace se zveřejňují v jasné, 
vyčerpávající, snadno přístupné a
srozumitelné formě ve standardizovaném 
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členského státu, v němž je služba nabízena, 
a pravidelně se aktualizují. Tyto informace 
se na žádost poskytují před jejich 
zveřejněním příslušnému vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu. Výslovně se uvedou 
jakékoli rozdíly v podmínkách, které se 
uplatňují na spotřebitele a na jiné koncové 
uživatele.

a otevřeném formátu souboru v úředním 
jazyce (úředních jazycích) členského státu, 
v němž je služba nabízena, a pravidelně se 
aktualizují. Tyto informace se na žádost 
poskytují před jejich zveřejněním 
příslušnému vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu. Výslovně se uvedou jakékoli 
rozdíly v podmínkách, které se uplatňují na 
spotřebitele a na jiné koncové uživatele.

Or. it

Pozměňovací návrh 716
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může přijmout prováděcí akty 
stanovující metody měření rychlosti služeb 
přístup k internetu, parametry kvality 
služby a metody pro jejich měření a obsah i 
formu informací, jež mají být 
zveřejňovány, a způsob jejich zveřejnění, 
včetně případných mechanismů pro 
certifikaci kvality. Komise může vzít do 
úvahy parametry, definice a metody měření 
stanovené v příloze III směrnice 
2002/22/ES. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2.

2. Komise může přijmout akty v přenesené 
pravomoci stanovující metody měření 
rychlosti služeb přístup k internetu, 
parametry kvality služby a metody pro 
jejich měření a obsah i formu informací, 
jež mají být zveřejňovány, a způsob jejich 
zveřejnění, včetně případných mechanismů 
pro certifikaci kvality. Komise může vzít 
do úvahy parametry, definice a metody 
měření stanovené v příloze III směrnice 
2002/22/ES. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s článkem 32.

Or. ro

Pozměňovací návrh 717
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3



AM\1013978CS.doc 131/215 PE526.176v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Koncoví uživatelé mají přístup k 
nástrojům nezávislého hodnocení, které jim 
umožňují porovnat výkon jejich přístupu k 
síti elektronických komunikací a služeb a 
náklady na alternativní způsoby využívání. 
Členské státy za tímto účelem zavedou 
dobrovolný režim certifikace interaktivních 
stránek, pokynů a podobných nástrojů. 
Certifikace se uděluje na základě splnění 
objektivních, transparentních a 
přiměřených požadavků, zejména pokud 
jde o nezávislost na jakémkoli 
poskytovateli elektronických komunikací 
pro veřejnost, použití jednoduchého 
jazyka, poskytování úplných a 
aktualizovaných informací a fungování 
účinného postupu pro podávání stížností. 
Jestliže certifikované srovnávací techniky 
nejsou na daném trhu dostupné zdarma 
nebo za přiměřenou cenu, vnitrostátní 
regulační orgány nebo jiné příslušné 
vnitrostátní orgány tyto techniky zpřístupní 
samy nebo prostřednictvím třetích 
subjektů, a to v souladu s požadavky na 
certifikaci. Informace zveřejněné 
poskytovateli elektronických komunikací 
pro veřejnost jsou bezplatně k dispozici za 
účelem zpřístupnění těchto srovnávacích 
technik.

3. Uživatelé mají přístup k nástrojům 
nezávislého hodnocení, které jim umožňují 
porovnat výkon jejich přístupu k síti 
elektronických komunikací a služeb a 
náklady na alternativní způsoby využívání. 
Členské státy za tímto účelem zavedou 
dobrovolný režim certifikace interaktivních 
stránek, pokynů a podobných nástrojů. 
Certifikace se uděluje na základě splnění 
objektivních, transparentních a 
přiměřených požadavků, zejména pokud 
jde o nezávislost na jakémkoli 
poskytovateli elektronických komunikací 
pro veřejnost, použití jednoduchého 
jazyka, softwaru s otevřeným zdrojovým 
kódem a veřejně známých metodik, 
poskytování úplných a aktualizovaných 
informací a fungování účinného postupu 
pro podávání stížností. Jestliže 
certifikované srovnávací techniky nejsou 
na daném trhu dostupné zdarma, 
vnitrostátní regulační orgány nebo jiné 
příslušné vnitrostátní orgány tyto techniky 
zpřístupní samy nebo prostřednictvím 
třetích subjektů, a to v souladu s 
požadavky na certifikaci. Informace 
zveřejněné poskytovateli elektronických 
komunikací pro veřejnost jsou bezplatně a 
ve formátech otevřených dat k dispozici za 
účelem zpřístupnění těchto srovnávacích 
technik.

Or. en

Odůvodnění

Chceme-li důvěryhodné srovnání metodiky a softwaru, jejich provádění musí umožňovat 
přezkum. Jedním z prostředků, kterým může průměrný uživatel ověřit svůj internetový 
produkt, což umožní dohled nad celou škálou internetových produktů, je informování o 
smluvně dohodnutých specifikacích; tyto nástroje musí být bezplatné. Chceme-li umožnit 
nezávislá srovnávání, údaje o monitorování sítě musí být poskytovány na principu otevřených 
dat, tj. musí být snadno strojově čitelná, standardizovaná a používaná v rámci bezplatné 
licence.
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Pozměňovací návrh 718
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost v případě 
potřeby na žádost příslušných veřejných 
orgánů předávají koncovým uživatelům 
zdarma informace veřejného zájmu a 
využívají k tomu stejné prostředky běžně 
využívané při komunikaci s koncovými 
uživateli. Informace, které v takových 
případech příslušné veřejné orgány 
předávají poskytovatelům elektronických 
komunikací pro veřejnost, jsou ve 
standardizovaném formátu a mohou se 
mj. týkat:

vypouští se

a) nejobvyklejších způsobů, kterými jsou 
služby elektronických komunikací 
využívány k účasti na protiprávní činnosti 
nebo k šíření škodlivého obsahu, zejména 
pokud může dojít k poškození práv 
a svobod jiných osob, včetně porušení 
předpisů o ochraně údajů, porušení 
autorských a souvisejících práv, a o jejich 
právních důsledcích; a
b) způsobů ochrany před ohrožením 
osobní bezpečnosti a neoprávněným 
přístupem k osobním údajům při užívání 
služeb elektronických komunikací.

Or. de

Pozměňovací návrh 719
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – písm. b – bod iv
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) jakýchkoli omezení, která pro účely 
využívání dodaných koncových zařízení 
stanovil poskytovatel, včetně informací 
ohledně odblokování koncových zařízení a 
jakýchkoli poplatků souvisejících s 
vypovězením smlouvy před uplynutím 
minimální doby její platnosti;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 720
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) jakýchkoli podmínek týkajících se 
minimálního používání nebo minimální 
doby platnosti, které musí být splněny, aby 
bylo možné využívat výhod z propagačních 
akcí,

i) jakýchkoli podmínek týkajících se 
minimálního používání nebo minimální 
doby platnosti, které musí být splněny, aby 
bylo možné využívat výhod z propagačních 
akcí. Minimální délka nesmí přesáhnout 
12 měsíců,

Or. ro

Pozměňovací návrh 721
Sabine Verheyen

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) skutečně dostupnou rychlost pro 
stahování nebo odesílání v hlavním místě 
koncového uživatele, včetně skutečného
rozsahu rychlosti, průměrné rychlosti a 
rychlosti v provozní špičce a včetně 
případného dopadu, který vyvolá umožnění 

b) skutečně dostupnou rychlost pro 
stahování nebo odesílání v hlavním místě 
koncového uživatele, včetně minimálního 
zaručeného rozsahu rychlosti, průměrné 
rychlosti a rychlosti v provozní špičce a 
včetně případného dopadu, který vyvolá 
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přístupu prostřednictvím rádiové místní 
sítě třetích subjektů;

umožnění přístupu prostřednictvím rádiové 
místní sítě třetích subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 722
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 se 
poskytují jasným, srozumitelným a snadno 
dostupným způsobem v úředním jazyce 
státu pobytu koncového uživatele a 
pravidelně se aktualizují. Tyto informace 
jsou nedílnou součástí smlouvy a nesmí být 
měněny, pokud si smluvní strany výslovně 
nesjednají něco jiného. Koncový uživatel 
obdrží písemné vyhotovení smlouvy.

3. Informace, které dodavatelé poskytují 
na základě směrnice o univerzální službě 
2002/22/ES, ve znění směrnice 
2009/136/ES, se poskytují jasným, 
srozumitelným a snadno dostupným 
způsobem v úředním jazyce státu pobytu 
koncového uživatele a pravidelně se 
aktualizují. Vytvoří se standardní 
struktura pro celou Evropu tak, aby 
informace byly poskytovány v převoditelné 
a pro spotřebitele snadno srozumitelné 
podobě. Tyto informace jsou nedílnou 
součástí smlouvy a nesmí být měněny, 
pokud si smluvní strany výslovně 
nesjednají něco jiného.

Or. de

Pozměňovací návrh 723
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 se 
poskytují jasným, srozumitelným a snadno 
dostupným způsobem v úředním jazyce 
státu pobytu koncového uživatele a 

3. Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 se 
poskytují jasným, srozumitelným a snadno 
dostupným způsobem v úředním jazyce 
státu pobytu koncového uživatele a 
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pravidelně se aktualizují. Tyto informace 
jsou nedílnou součástí smlouvy a nesmí být 
měněny, pokud si smluvní strany výslovně 
nesjednají něco jiného. Koncový uživatel 
obdrží písemné vyhotovení smlouvy.

pravidelně se aktualizují. Tyto informace 
jsou nedílnou součástí smlouvy a nesmí být 
měněny, pokud si smluvní strany výslovně 
nesjednají něco jiného. Koncový uživatel 
obdrží písemné vyhotovení smlouvy. 
Členské státy mohou ve svých 
vnitrostátních právních předpisech 
ponechat v platnosti nebo zavést jazykové 
požadavky na smluvní informace s cílem 
zajistit, aby tyto informace byly pro 
spotřebitele nebo jiné koncové uživatele 
snadno srozumitelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 724
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 se 
poskytují jasným, srozumitelným a snadno 
dostupným způsobem v úředním jazyce
státu pobytu koncového uživatele a 
pravidelně se aktualizují. Tyto informace 
jsou nedílnou součástí smlouvy a nesmí být 
měněny, pokud si smluvní strany výslovně 
nesjednají něco jiného. Koncový uživatel 
obdrží písemné vyhotovení smlouvy.

3. Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 se 
poskytují jasným, srozumitelným a snadno 
dostupným způsobem ve všech úředních 
jazycích státu pobytu koncového uživatele 
a pravidelně se aktualizují. Tyto informace 
jsou nedílnou součástí smlouvy a nesmí být 
měněny, pokud si smluvní strany výslovně 
nesjednají něco jiného. Koncový uživatel 
obdrží písemné vyhotovení smlouvy.

Or. ro

Pozměňovací návrh 725
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout prováděcí akty, 4. Komise může přijmout akty v přenesené 
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které stanoví podrobnosti týkající se 
požadavků na informace uvedené v 
odstavci 2. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 33 odst. 2.

pravomoci, které stanoví podrobnosti 
týkající se požadavků na informace 
uvedené v odstavci 2. Tato prováděcí akty 
se přijmou přezkumným postupem v 
souladu s článkem 32.

Or. ro

Pozměňovací návrh 726
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost nabídnou 
koncovým uživatelům možnost zvolit si 
bez poplatku funkci, která poskytuje 
informace o celkové spotřebě různých 
služeb elektronických komunikací 
vyjádřené v měně, ve které jsou tyto služby 
koncovému uživateli účtovány. Tato 
funkce zajistí, že celkové výdaje za 
konkrétní období nepřekročí bez souhlasu 
koncového uživatele finanční limit, který 
tento uživatel stanovil.

1. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost nabídnou 
koncovým uživatelům možnost zvolit si 
bez poplatku funkci, která poskytuje 
informace o celkové spotřebě různých 
služeb elektronických komunikací 
vyjádřené v měně, ve které jsou tyto služby 
koncovému uživateli účtovány. Vyúčtování 
se vystavuje v měně členského státu nebo 
v členských státech eurozóny v eurech.
Tato funkce zajistí, že celkové výdaje za 
konkrétní období nepřekročí bez souhlasu 
koncového uživatele finanční limit, který 
tento uživatel stanovil.

Or. ro

Pozměňovací návrh 727
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost nabídnou 
koncovým uživatelům možnost zvolit si 

1. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost nabídnou 
koncovým uživatelům možnost zvolit si 
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bez poplatku funkci, která poskytuje 
informace o celkové spotřebě různých 
služeb elektronických komunikací 
vyjádřené v měně, ve které jsou tyto služby 
koncovému uživateli účtovány. Tato 
funkce zajistí, že celkové výdaje za 
konkrétní období nepřekročí bez souhlasu 
koncového uživatele finanční limit, který 
tento uživatel stanovil.

bez poplatku funkci, která poskytuje 
informace o celkové spotřebě různých 
služeb elektronických komunikací 
vyjádřené v měně, ve které jsou tyto služby 
koncovému uživateli účtovány a zároveň 
umožňuje koncovým uživatelům 
kontrolovat využívání datových služeb. 
Tato funkce zajistí, že celkové výdaje za 
konkrétní období nepřekročí bez souhlasu 
koncového uživatele finanční limit, který 
tento uživatel stanovil.

Or. en

Pozměňovací návrh 728
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Minimální doba platnosti smluv 
uzavíraných mezi spotřebiteli a 
poskytovateli elektronických komunikací 
pro veřejnost nepřesáhne 24 měsíců. 
Poskytovatelé elektronických komunikací 
pro veřejnost nabídnou koncovým 
uživatelům možnost uzavřít smlouvu 
s maximální dobou platnosti 12 měsíců.

1. Minimální doba platnosti smluv 
uzavíraných mezi spotřebiteli a 
poskytovateli elektronických komunikací 
pro veřejnost nepřesáhne 12 měsíců. 
Poskytovatelé elektronických komunikací 
pro veřejnost nabídnou koncovým 
uživatelům na vyžádání rovněž možnost 
uzavřít smlouvu s maximální dobou 
platnosti 12 měsíců.

Or. ro

Pozměňovací návrh 729
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Spotřebitelé a ostatní koncoví uživatelé 
mají, jestliže si nesjednali něco jiného, 

2. Po uplynutí minimální doby účinnosti 
smlouvy mají spotřebitelé a ostatní koncoví 
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právo odstoupit od smlouvy s uplatněním 
měsíční výpovědní lhůty, jestliže již 
uplynulo šest nebo více měsíců od 
uzavření této smlouvy. Nevzniká tím nárok 
na kompenzaci, s výjimkou zbytkové 
hodnoty dotovaného koncového zařízení, 
které bylo součástí balíčku služeb v rámci 
smlouvy v okamžiku jejího uzavření, a 
náhrady jakýchkoli dalších výhod z 
propagačních akcí, které byly takto 
označeny v okamžiku uzavření smlouvy, 
vypočtené na základě pro rata temporis. 
Poskytovatel nejpozději v okamžiku 
výplaty této kompenzace zdarma odstraní 
jakékoli opatření omezující využívání 
koncového zařízení pro jiné sítě.

uživatelé, jestliže si nesjednali něco jiného, 
právo odstoupit od smlouvy s uplatněním 
měsíční výpovědní lhůty. Nevzniká tím 
nárok na kompenzaci, s výjimkou zbytkové 
hodnoty dotovaného koncového zařízení, 
které bylo součástí balíčku služeb v rámci 
smlouvy v okamžiku jejího uzavření, a 
náhrady jakýchkoli dalších výhod z 
propagačních akcí, které byly takto 
označeny v okamžiku uzavření smlouvy, 
vypočtené na základě pro rata temporis. 
Poskytovatel nejpozději v okamžiku 
výplaty této kompenzace zdarma odstraní 
jakékoli opatření omezující využívání 
koncového zařízení pro jiné sítě.

Or. de

Odůvodnění

Zaručená minimální smluvní doba musí mít odpovídající dobu účinnosti, pokud mají mít 
telekomunikační společnosti zaručenu potřebnou právní jistotu, bezpečnost plánování a 
investic. Šestiměsíční lhůta by tuto záruku v podstatě znemožnila. 

Pozměňovací návrh 730
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Spotřebitelé a ostatní koncoví uživatelé 
mají, jestliže si nesjednali něco jiného, 
právo odstoupit od smlouvy s uplatněním
měsíční výpovědní lhůty, jestliže již 
uplynulo šest nebo více měsíců od 
uzavření této smlouvy. Nevzniká tím nárok 
na kompenzaci, s výjimkou zbytkové 
hodnoty dotovaného koncového zařízení, 
které bylo součástí balíčku služeb v rámci 
smlouvy v okamžiku jejího uzavření, a 
náhrady jakýchkoli dalších výhod z 

2. Spotřebitelé a ostatní koncoví uživatelé 
mají, jestliže si nesjednali něco jiného, 
právo odstoupit od smlouvy s uplatněním 
měsíční výpovědní lhůty. Nevzniká tím 
nárok na kompenzaci, s výjimkou zbytkové 
hodnoty dotovaného koncového zařízení, 
které bylo součástí balíčku služeb v rámci 
smlouvy v okamžiku jejího uzavření, a 
náhrady jakýchkoli dalších výhod z 
propagačních akcí, které byly takto 
označeny v okamžiku uzavření smlouvy, 
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propagačních akcí, které byly takto 
označeny v okamžiku uzavření smlouvy, 
vypočtené na základě pro rata temporis. 
Poskytovatel nejpozději v okamžiku 
výplaty této kompenzace zdarma odstraní 
jakékoli opatření omezující využívání 
koncového zařízení pro jiné sítě.

vypočtené na základě pro rata temporis. 
Poskytovatel nejpozději v okamžiku 
výplaty této kompenzace zdarma odstraní 
jakékoli opatření omezující využívání 
koncového zařízení pro jiné sítě.

Or. ro

Pozměňovací návrh 731
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Spotřebitelé a ostatní koncoví uživatelé 
mají, jestliže si nesjednali něco jiného, 
právo odstoupit od smlouvy s uplatněním 
měsíční výpovědní lhůty, jestliže již 
uplynulo šest nebo více měsíců od 
uzavření této smlouvy. Nevzniká tím nárok 
na kompenzaci, s výjimkou zbytkové 
hodnoty dotovaného koncového zařízení, 
které bylo součástí balíčku služeb v rámci 
smlouvy v okamžiku jejího uzavření, a 
náhrady jakýchkoli dalších výhod z 
propagačních akcí, které byly takto 
označeny v okamžiku uzavření smlouvy, 
vypočtené na základě pro rata temporis. 
Poskytovatel nejpozději v okamžiku 
výplaty této kompenzace zdarma odstraní 
jakékoli opatření omezující využívání 
koncového zařízení pro jiné sítě.

2. Po uzavření smlouvy mají spotřebitelé a 
ostatní koncoví uživatelé, jestliže si 
nesjednali něco jiného, právo odstoupit od 
této smlouvy s uplatněním měsíční 
výpovědní lhůty. Nevzniká tím nárok na 
kompenzaci, s výjimkou zbytkové hodnoty 
dotovaného koncového zařízení, které bylo 
součástí balíčku služeb v rámci smlouvy v 
okamžiku jejího uzavření, a náhrady 
jakýchkoli dalších výhod z propagačních 
akcí, které byly takto označeny v okamžiku 
uzavření smlouvy, vypočtené na základě 
pro rata temporis. Poskytovatel nejpozději 
v okamžiku výplaty této kompenzace 
zdarma odstraní jakékoli opatření 
omezující využívání koncového zařízení 
pro jiné sítě.

Or. es

Pozměňovací návrh 732
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže smlouvy nebo vnitrostátní právo 
upravují automatické prodlužování 
platnosti smluv, poskytovatel 
elektronických komunikací pro veřejnost o 
tom včas informuje koncového uživatele 
tak, aby měl k dispozici alespoň jeden 
měsíc k vyjádření nesouhlasu 
s automatickým prodloužením platnosti 
smlouvy. Jestliže koncový uživatel 
nevyjádří nesouhlas s tímto prodloužením, 
má se za to, že je smlouva uzavřena na 
dobu neurčitou a koncový uživatel může s 
dodržením měsíční výpovědní lhůty 
kdykoli od této smlouvy odstoupit, aniž by 
mu s tím vznikly jakékoli náklady.

3. Jestliže smlouvy nebo vnitrostátní právo 
upravují automatické prodlužování 
platnosti smluv, poskytovatel 
elektronických komunikací pro veřejnost o 
tom včas písemně informuje koncového 
uživatele tak, aby měl k dispozici alespoň 
jeden měsíc k vyjádření nesouhlasu 
s automatickým prodloužením platnosti 
smlouvy. Jestliže koncový uživatel 
nevyjádří nesouhlas s tímto prodloužením, 
má se za to, že je smlouva uzavřena na 
dobu neurčitou a koncový uživatel může s 
dodržením měsíční výpovědní lhůty 
kdykoli od této smlouvy odstoupit, aniž by 
mu s tím vznikly jakékoli náklady.

Or. ro

Pozměňovací návrh 733
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Koncoví uživatelé mají právo odstoupit 
od smlouvy, aniž by jim tím vzniky 
jakékoli náklady, jakmile jim poskytovatel 
elektronických komunikací pro veřejnost 
oznámí změny smluvních podmínek, které 
navrhuje, pokud se nejedná o takové 
změny, jež jsou výlučně ve prospěch 
koncového uživatele. Nejpozději jeden 
měsíc před takovou změnou musí 
poskytovatelé koncové uživatele
odpovídajícím způsobem vyrozumět a 
současně je musí informovat o jejich právu 
odstoupit od smlouvy bez vzniku 
jakýchkoli nákladů, jestliže nové podmínky 
nepřijmou. Ustanovení odstavce 2 se 
použije obdobně.

4. Koncoví uživatelé mají právo odstoupit 
od smlouvy, aniž by jim tím vzniky 
jakékoli náklady, jakmile jim poskytovatel 
elektronických komunikací pro veřejnost 
oznámí změny smluvních podmínek, které 
navrhuje. Nejpozději jeden měsíc před 
takovou změnou musí poskytovatelé 
koncové uživatele odpovídajícím 
způsobem vyrozumět a současně je musí 
informovat o jejich právu odstoupit od 
smlouvy bez vzniku jakýchkoli nákladů, 
jestliže nové podmínky nepřijmou. 
Ustanovení odstavce 2 se použije obdobně.
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Or. de

Odůvodnění

Návrat k současnému stavu.

Pozměňovací návrh 734
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Koncoví uživatelé mají právo odstoupit 
od smlouvy, aniž by jim tím vzniky 
jakékoli náklady, jakmile jim poskytovatel 
elektronických komunikací pro veřejnost 
oznámí změny smluvních podmínek, které 
navrhuje, pokud se nejedná o takové
změny, jež jsou výlučně ve prospěch 
koncového uživatele. Nejpozději jeden 
měsíc před takovou změnou musí 
poskytovatelé koncové uživatele 
odpovídajícím způsobem vyrozumět a 
současně je musí informovat o jejich právu 
odstoupit od smlouvy bez vzniku 
jakýchkoli nákladů, jestliže nové podmínky 
nepřijmou. Ustanovení odstavce 2 se 
použije obdobně.

4. Koncoví uživatelé mají právo odstoupit 
od smlouvy, aniž by jim tím vzniky 
jakékoli náklady, jakmile jim poskytovatel 
elektronických komunikací pro veřejnost 
oznámí změny smluvních podmínek, které 
jednostranně navrhuje, pokud se jedná o 
takové změny, jež jsou v neprospěch
koncového uživatele. Nejpozději jeden 
měsíc před takovou změnou musí 
poskytovatelé koncové uživatele 
odpovídajícím způsobem vyrozumět a 
současně je musí informovat o jejich právu 
odstoupit od smlouvy bez vzniku 
jakýchkoli nákladů, jestliže nové podmínky 
nepřijmou. Ustanovení odstavce 2 se 
použije obdobně.

Or. de

Odůvodnění

Spotřebitelé musí mít možnost odstoupit od smlouvy, ale pouze v případě, že provedené 
úpravy poškozují jejich zájmy nebo nebyly vzájemně dohodnuty. Kdyby spotřebitelé měli 
právo od smlouvy svévolně odstupovat, a to i v případě, že změny by byly prokazatelně k 
jejich prospěchu, vytvářelo by to atmosféru nejistoty pro podniky, pokud jde o plánování a 
investice.

Pozměňovací návrh 735
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Koncoví uživatelé mají právo odstoupit 
od smlouvy, aniž by jim tím vzniky 
jakékoli náklady, jakmile jim poskytovatel 
elektronických komunikací pro veřejnost 
oznámí změny smluvních podmínek, které 
navrhuje, pokud se nejedná o takové 
změny, jež jsou výlučně ve prospěch 
koncového uživatele. Nejpozději jeden 
měsíc před takovou změnou musí 
poskytovatelé koncové uživatele 
odpovídajícím způsobem vyrozumět a 
současně je musí informovat o jejich právu 
odstoupit od smlouvy bez vzniku 
jakýchkoli nákladů, jestliže nové podmínky 
nepřijmou. Ustanovení odstavce 2 se 
použije obdobně.

4. Koncoví uživatelé mají právo odstoupit 
od smlouvy, aniž by jim tím vzniky 
jakékoli náklady, jakmile jim poskytovatel 
elektronických komunikací pro veřejnost 
oznámí změny kvality služeb nebo 
smluvních podmínek, které navrhuje, 
pokud se nejedná o takové změny, jež jsou 
výlučně ve prospěch koncového uživatele. 
Nejpozději jeden měsíc před takovou 
změnou musí poskytovatelé koncové 
uživatele odpovídajícím způsobem 
vyrozumět a současně je musí informovat o 
jejich právu odstoupit od smlouvy bez 
vzniku jakýchkoli nákladů, jestliže nové 
podmínky nepřijmou. Ustanovení odstavce 
2 se použije obdobně.

Or. ro

Pozměňovací návrh 736
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Uzavření účastnické smlouvy týkající se 
doplňkových služeb poskytovaných 
stejným poskytovatelem elektronických 
komunikací pro veřejnost neznamená, že 
doba platnosti smlouvy běží od počátku, 
jestliže cena za doplňkovou službu 
(doplňkové služby) významně nepřesahuje 
cenu původních služeb nebo jestliže 
nejsou doplňkové služby nabízeny za 
speciální propagační cenu, která souvisí s 
prodloužením platnosti stávající smlouvy.

6. Uzavření účastnické smlouvy týkající se 
doplňkových služeb poskytovaných 
stejným poskytovatelem elektronických 
komunikací pro veřejnost neznamená, že 
doba platnosti smlouvy běží od počátku. 

Or. ro
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Pozměňovací návrh 737
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Přenesení čísel a jejich aktivace se 
provedou v nejkratší možné lhůtě. Jestliže 
si koncoví uživatelé sjednali přenesení 
čísla k novému poskytovateli, toto číslo se 
aktivuje do jednoho pracovního dne od 
uzavření této dohody. Případné přerušení 
poskytování služby během přenosu čísla 
nepřesáhne jeden pracovní den.

3. Přenesení čísel a jejich aktivace se 
provedou v nejkratší možné lhůtě, která 
nesmí být v žádném případě delší než čtyři 
pracovní dny. Aby byl omezen počet 
případů, kdy je žádost o přenesení čísel 
zamítnuta nebo odmítnuta, musí 
předávající poskytovatel jednoznačně a 
podrobně vysvětlit důvody tohoto 
odmítnutí. Jestliže si koncoví uživatelé 
sjednali přenesení čísla k novému 
poskytovateli, toto číslo se aktivuje do 
jednoho pracovního dne od uzavření této 
dohody. Případné přerušení poskytování 
služby během přenosu čísla nepřesáhne 
jeden pracovní den.

Or. it

Pozměňovací návrh 738
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost, kteří změnu 
poskytovatele zdržují nebo zneužívají, a to 
i tím, že nezpřístupní všechny informace 
nezbytné pro včasný přenos čísel, mají 
povinnost vyplatit koncovým uživatelům, 
kteří byli takovému zdržení nebo zneužití 
vystaveni, náležitou kompenzaci.

6. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost, kteří změnu 
poskytovatele zdržují nebo zneužívají, a to 
i tím, že nezpřístupní všechny informace 
nezbytné pro včasný přenos čísel, mají 
povinnost vyplatit koncovým uživatelům, 
kteří byli takovému zdržení nebo zneužití 
vystaveni, náležitou kompenzaci ve výši 
utrpěné škody. V této souvislosti se při 
přenosu zohlední případné nedoplatky a 
za přiměřených okolností může být přenos 
odpovídajícím způsobem odložen.
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Or. de

Pozměňovací návrh 739
Werner Langen

Návrh nařízení
Článek 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30a
Použití obecných zásad v souvislosti s 

poskytovateli služeb informační 
společnosti

Vnitrostátní kontrolní orgány zajistí, aby 
poskytovatelé služeb informační 
společnosti splňovali zásady 
transparentnosti, nediskriminace a 
otevřenosti platformy, včetně opatření pro 
usnadnění změny poskytovatelů, zajištění 
interoperability, přenositelnosti aplikací a 
dat a neutrality, pokud jde o vyhledávání 
digitálního obsahu.

Or. de

Pozměňovací návrh 740
Herbert Reul

Návrh nařízení
Článek 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30a
Použití obecných zásad v souvislosti s 

poskytovateli služeb informační 
společnosti
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Vnitrostátní orgány dohledu zajistí, aby 
nebyla práva spotřebitelů v členských 
státech porušována. Poskytovatelé služeb 
informační společnosti splňují zásady 
transparentnosti a nediskriminace, včetně 
opatření pro usnadnění změny 
poskytovatelů, zajištění interoperability a 
neutrality, pokud jde o vyhledávání 
digitálního obsahu.

Or. de

Pozměňovací návrh 741
Paul Rübig

Návrh nařízení
Článek 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30a
Použití obecných zásad a právních 

ustanovení i pro poskytovatele 
informačních služeb 

Vnitrostátní regulační orgány zajistí, aby 
poskytovatelé informační služeb 
dodržovali stejné zásady transparentnosti, 
nediskriminace a otevřenosti platformy, 
včetně opatření pro usnadnění změny 
poskytovatelů, zajištění interoperability, 
komunikace podle modelu „každého 
s každým“ (any-to-any), přenositelnosti 
aplikací a dat a neutrality, pokud jde o 
vyhledávání digitálního obsahu.

Or. de

Pozměňovací návrh 742
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Kapitola 5 a (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola 5a 
Otevřenost a transparentnost
Článek 30a – Použití obecných zásad 
otevřenosti a transparentnosti pro 
poskytovatele služeb informační 
společnosti 
Vnitrostátní regulační orgány zajistí, aby 
poskytovatelé informační služeb 
dodržovali zásady transparentnosti, 
nediskriminace a otevřenosti platformy, 
včetně opatření pro usnadnění změny 
poskytovatelů, zajištění interoperability, 
přenosu dat podle modelu „každého 
s každým“ (any-to-any), přenositelnosti 
aplikací a dat a neutrality, pokud jde o 
vyhledávání.
.

Or. de

Odůvodnění

Od přijetí regulačního rámce EU (2002) se telekomunikační trh výrazně mění, přičemž 
dochází ke sbližování dříve samostatných trhů obsazených tradičními poskytovateli 
telekomunikačních, resp. internetových služeb. V zájmu podpory jednotných práv spotřebitelů, 
transparentnosti a požadavků na ochranu soukromí v oblasti používání komunikačních služeb 
by se měla pravidla upravující tradiční telekomunikační služby vztahovat také na 
poskytovatele internetových služeb. 

Pozměňovací návrh 743
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o evropské poskytovatele 
elektronických komunikací, sankce se 
ukládají v souladu s kapitolou II a s 
ohledem na příslušné pravomoci 
vnitrostátních regulačních orgánů 

vypouští se
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v domovských i hostitelských členských 
státech.

Or. ro

Pozměňovací návrh 744
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 2 a čl. 19 
odst. 5 se Komisi svěřují na dobu
neurčitou ode dne [date entry into force of 
the Regulation].

2. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 2 a čl. 19 
odst. 5 se Komisi svěřují na dobu pěti let 
ode dne [date entry into force of the 
Regulation].

Komise předloží zprávu o výkonu 
přenesení pravomoci nejpozději devět 
měsíců před koncem tohoto pětiletého 
období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období.

Or. ro

Pozměňovací návrh 745
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 2 a čl. 19 
odst. 5 se Komisi svěřují na dobu neurčitou 
ode dne [date entry into force of the 
Regulation].

2. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 2, čl. 19 
odst. 5 a čl. 23 odst. 5 se Komisi svěřují na 
dobu neurčitou ode dne [date entry into 
force of the Regulation].
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Or. de

Pozměňovací návrh 746
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou
přenesení pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 
2 a v čl. 19 odst. 5 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Nabývá účinku dnem následujícím po 
vyhlášení rozhodnutí v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti veškerých již platných aktů v 
přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 
2, v čl. 19 odst. 5 a čl. 23 odst. 5 kdykoli 
zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Nabývá účinku dnem následujícím po 
vyhlášení rozhodnutí v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti veškerých již platných aktů v 
přenesené pravomoci.

Or. de

Pozměňovací návrh 747
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 17 odst. 2 a čl. 19 odst. 5 vstoupí v 
platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 17 odst. 2, čl. 19 odst. 5 a čl. 23 odst. 5 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.
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Pozměňovací návrh 748
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 a (nový)
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 10 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do článku 10 se vkládá nový odstavec 6a, 
který zní:
„Vnitrostátní regulační orgán oznámí 
BEREC veškerá opatření, která přijal 
podle odstavců 5 a 6.“

Or. en

Pozměňovací návrh 749
Giles Chichester

Návrh nařízení
Článek 34 a (nový)
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 34a
Změny směrnice 2002/19/ES

Směrnice 2002/19/ES se mění takto:
V čl. 13 odst. 2a (novém) se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
Pokud vnitrostátní regulační orgán 
zvažuje, zda zavést nebo zachovat regulaci 
cen v souladu s odstavcem 1 pro 
velkoobchodní přístup k sítím nové 
generace, musí vzít v úvahu stav 
hospodářské soutěže na maloobchodním 
trhu. Pokud existuje účinná ochrana proti 
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diskriminaci na velkoobchodní úrovni a 
prokazatelný cenový tlak buď v důsledku 
hospodářské soutěže založené na 
infrastruktuře z hlediska pevných či 
bezdrátových sítí nové generace, nebo 
produktů s regulovaným přístupem ke 
kovové síti, vnitrostátní regulační orgán 
zruší regulaci cen pro velkoobchodní 
přístup do sítí nové generace.

Or. en

Odůvodnění

Cenová regulace je odůvodněná pouze v případě, že koncoví uživatelé potřebují ochranu před 
monopolní tvorbou cen, tj. za předpokladu tzv. „trvale úzkého profilu“, který není předmětem 
cenového tlaku ani ze strany konkurenčních maloobchodních nabídek, ani regulované nabídky 
na jiné síti. Zakotvení této zásady do právních předpisů EU nabízí tolik potřebnou právní 
jistotu.

Pozměňovací návrh 750
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Návrh nařízení
Článek 34 a (nový)
Rozhodnutí č. 243/2012/EU
Článek 15 

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 34a
Změny rozhodnutí č. 243/2012/EU

V článku 15 se třetí pododstavec mění 
takto: 

Článek 15 Podávání zpráv a přezkum
Podávání zpráv a přezkum Komise podá Evropskému parlamentu a 

Radě zprávu o činnostech vyvíjených 
a opatřeních přijatých v souladu s tímto 
rozhodnutím do 10. dubna 2014. 

Komise podá Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o činnostech vyvíjených 
a opatřeních přijatých v souladu s tímto 
rozhodnutím do 10. dubna 2014. 

Členské státy poskytnou Komisi všechny 
informace nezbytné pro posouzení 
uplatňování tohoto rozhodnutí.

Členské státy poskytnou Komisi všechny Komise provede přezkum uplatňování 
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informace nezbytné pro posouzení 
uplatňování tohoto rozhodnutí.

tohoto rozhodnutí do 31. prosince 2015. 
Přezkum bude zahrnovat:

Komise provede přezkum uplatňování 
tohoto rozhodnutí do 31. prosince 2015.

společný časový plán, který stanoví datum 
ukončení, kdy budou pásma vyčleněná 
pro mobilní širokopásmové komunikace 
na úrovni ITU, jako např. 700 MHz, 1,5 
GHz a 3,8–4,2 GHz, uvolněna a 
harmonizována pro účely mobilního 
širokopásmového připojení ve všech 
členských státech EU, který bude zároveň 
respektovat výsledky posouzení Evropské 
komise podle čl. 6 odst. 5.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0007:0017:CS:PDF)

Pozměňovací návrh 751
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 2 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „službami elektronických komunikací" 
rozumějí služby, které spočívají v přenosu 
signálů po sítích elektronických 
komunikací, včetně telekomunikačních 
služeb a přenosových služeb v sítích 
používaných pro rozhlasové vysílání a 
služeb, které poskytují nebo usnadňují 
komunikaci, s výjimkou služeb 
poskytujících obsah nebo vykonávajících 
redakční dohled nad mediálním obsahem 
přenášeným prostřednictvím sítí a služeb 
elektronických komunikací; pojem 
nezahrnuje služby informační společnosti, 
jak jsou definovány v článku 1 směrnice 
98/34/ES, které podstatně nesouvisí 
s komunikací, i když spočívají v přenosu 
signálů po sítích elektronických 
komunikací; 
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Or. de

Pozměňovací návrh 752
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 2 – písm. c

Původní znění Pozměňovací návrh

1a) Článek 2 písm. c) se mění takto:
c) „službou elektronických komunikací“ 
rozumí služba obvykle poskytovaná za 
úplatu, která spočívá zcela nebo převážně
v přenosu signálů po sítích elektronických 
komunikací, včetně telekomunikačních 
služeb a přenosových služeb v sítích 
používaných pro rozhlasové a televizní 
vysílání, s výjimkou služeb poskytujících 
obsah nebo vykonávajících redakční 
dohled nad obsahem přenášeným 
prostřednictvím sítí a služeb 
elektronických komunikací; pojem 
nezahrnuje služby informační společnosti, 
jak jsou definovány v článku 1 směrnice 
98/34/ES, které nespočívají zcela nebo 
převážně v přenosu signálů po sítích 
elektronických komunikací;

c) „službou elektronických komunikací“
rozumí služba, která spočívá v přenosu 
signálů po sítích elektronických 
komunikací, včetně telekomunikačních 
služeb, služeb, které poskytují nebo 
usnadňují komunikaci, a přenosových 
služeb v sítích používaných pro rozhlasové 
a televizní vysílání, s výjimkou služeb, 
jejichž hlavním účelem je zajistit redakční 
dohled dodavatele nad mediálním 
obsahem přenášeným prostřednictvím sítí a 
služeb elektronických komunikací; pojem 
nezahrnuje služby informační společnosti, 
jak jsou definovány v článku 1 směrnice 
98/34/ES, které podstatně nesouvisí 
s komunikací, i když spočívají v přenosu 
signálů po sítích elektronických 
komunikací;

Or. de

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:DE:PDF)

Odůvodnění

Definice služeb elektronických komunikací z roku 2002 je už zastaralá, a musí být proto 
rozšířena tak, aby zohlednila skutečnost, že trh nyní zahrnuje jak tradiční telekomunikační 
operátory, tak poskytovatelé služeb „over-the-top“.
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Pozměňovací návrh 753
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 2 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 2 se písmeno c) mění takto:
„službou elektronických komunikací“ 
rozumí služba obvykle poskytovaná za 
úplatu, která spočívá zcela nebo převážně 
v přenosu signálů po sítích elektronických 
komunikací, včetně telekomunikačních 
služeb a přenosových služeb v sítích 
používaných pro rozhlasové a televizní 
vysílání, s výjimkou služeb poskytujících 
obsah nebo vykonávajících redakční 
dohled nad obsahem přenášeným 
prostřednictvím sítí a služeb 
elektronických komunikací; pojem 
nezahrnuje služby informační společnosti 
definované v článku 1 směrnice 98/34/ES, 
které nespočívají zcela nebo převážně v 
přenosu signálů po sítích elektronických 
komunikací.

„službou elektronických komunikací“ 
rozumí služba obvykle poskytovaná za 
úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v 
přenosu signálů po sítích elektronických 
komunikací, včetně telekomunikačních 
služeb a přenosových služeb v sítích 
používaných pro rozhlasové a televizní 
vysílání a jejich náhrady založené na 
internetovém protokolu využívající 
platformy aplikací nebo služeb, s 
výjimkou služeb poskytujících obsah nebo 
vykonávajících redakční dohled nad 
obsahem přenášeným prostřednictvím sítí a 
služeb elektronických komunikací; pojem 
nezahrnuje služby informační společnosti 
definované v článku 1 směrnice 98/34/ES, 
které nespočívají zcela nebo převážně v 
přenosu signálů po sítích elektronických 
komunikací a nenabízí jejich náhradu.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:EN:PDF)

Odůvodnění

Since the time of adoption of the EU regulatory framework in 2002 the communications 
market has significantly changed and is today characterized by the convergence of formerly
more separated markets of traditional telecommunications services and Internet Protocol 
based services. Migration to all IP will blur the distinction between IP based services and 
telecommunications services. Today, many text, voice or video communication is increasingly 
substituted by software Applications or data platform providers. To preserve basic consumer 
rights, transparency requirements, privacy and to cater for basic security requirements like 
the provision of emergency services, rules established for traditional telecommunications 
services must also apply for these alternative service provisioning. Otherwise, we will leave 
European Citizen increasingly without any basic protection and preserve an imbalance 
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between service providers on the electronic communications markets. It is therefore high time 
to extend the scope of application of the framework rules protecting our Citizen to all service 
providers who provide similar services to the consumer.

Pozměňovací návrh 754
Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 2002/21/ES
Článek 7 a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– a) v odstavci 1 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:

vypouští se

1. Pokud má být podle čl. 7 odst. 3 přijato 
opatření s cílem uložit povinnost 
operátorovi nebo povinnost operátora 
pozměnit nebo zrušit podle článku 16 této 
směrnice ve spojení s článkem 5 a články 
9 až 13 směrnice 2002/19/ES (přístupová 
směrnice) a článku 17 směrnice 
2002/22/ES (směrnice o univerzální 
službě), může Komise ve lhůtě jednoho 
měsíce, jak stanoví čl. 7 odst. 3 této 
směrnice, oznámit dotčenému 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu a 
BEREC důvody, proč se domnívá, že by 
navrhované opatření vytvořilo překážku 
pro jednotný trh, nebo že má vážné 
pochybnosti o jeho slučitelnosti s právem 
Unie, přičemž náležitě zohlední jakákoli 
doporučení přijatá podle čl. 19 odst. 1 této 
směrnice týkající se harmonizovaného 
uplatňování specifických ustanovení této 
směrnice a zvláštních směrnic. V takovém 
případě návrh nebude přijat po dobu tří 
měsíců od oznámení Komise.

Or. en
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Odůvodnění

Aby se předešlo škodlivým účinkům na koncové uživatele, je třeba potvrdit pravomoci 
vnitrostátních orgánů s ohledem na úkol harmonizovat uplatňování zvláštních ustanovení této 
směrnice i dalších specifických směrnic.

Pozměňovací návrh 755
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 2002/21/ES
Článek 7 a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– a) v odstavci 1 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:

vypouští se

1. Pokud má být podle čl. 7 odst. 3 přijato 
opatření s cílem uložit povinnost 
operátorovi nebo povinnost operátora 
pozměnit nebo zrušit podle článku 16 této 
směrnice ve spojení s článkem 5 a články 
9 až 13 směrnice 2002/19/ES (přístupová 
směrnice) a článku 17 směrnice 
2002/22/ES (směrnice o univerzální 
službě), může Komise ve lhůtě jednoho 
měsíce, jak stanoví čl. 7 odst. 3 této 
směrnice, oznámit dotčenému 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu a 
BEREC důvody, proč se domnívá, že by 
navrhované opatření vytvořilo překážku 
pro jednotný trh, nebo že má vážné 
pochybnosti o jeho slučitelnosti s právem 
Unie, přičemž náležitě zohlední jakákoli 
doporučení přijatá podle čl. 19 odst. 1 této 
směrnice týkající se harmonizovaného 
uplatňování specifických ustanovení této 
směrnice a zvláštních směrnic. V takovém 
případě návrh nebude přijat po dobu tří 
měsíců od oznámení Komise.

Or. en
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Pozměňovací návrh 756
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 2002/21/ES
Článek 7 a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– a) v odstavci 1 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:

vypouští se

1. Pokud má být podle čl. 7 odst. 3 přijato 
opatření s cílem uložit povinnost 
operátorovi nebo povinnost operátora 
pozměnit nebo zrušit podle článku 16 této 
směrnice ve spojení s článkem 5 a články 
9 až 13 směrnice 2002/19/ES (přístupová 
směrnice) a článku 17 směrnice 
2002/22/ES (směrnice o univerzální 
službě), může Komise ve lhůtě jednoho 
měsíce, jak stanoví čl. 7 odst. 3 této 
směrnice, oznámit dotčenému 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu a 
BEREC důvody, proč se domnívá, že by 
navrhované opatření vytvořilo překážku 
pro jednotný trh, nebo že má vážné 
pochybnosti o jeho slučitelnosti s právem 
Unie, přičemž náležitě zohlední jakákoli 
doporučení přijatá podle čl. 19 odst. 1 této 
směrnice týkající se harmonizovaného 
uplatňování specifických ustanovení této 
směrnice a zvláštních směrnic. V takovém 
případě návrh nebude přijat po dobu tří 
měsíců od oznámení Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 757
Francesco De Angelis
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Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 2002/21/ES
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– a) v odstavci 1 se mezi první a druhý 
pododstavec vkládá nový pododstavec, 
který zní:

vypouští se

„Komise při posuzování toho, zda má 
daný trh vlastnosti, jež mohou 
odůvodňovat uložení regulačních 
povinností ex-ante, a musí tudíž být 
uveden v doporučení, vezme do úvahy 
zejména potřebu sblížit právní úpravu v 
rámci Unie, potřebu podporovat účinné 
investice a inovace v zájmu koncových 
uživatelů a celkové konkurenceschopnosti 
hospodářství Unie a význam dotčeného 
trhu, jakož i další faktory, jako jsou např. 
stávající hospodářská soutěž založená na 
infrastruktuře na maloobchodní úrovni, 
cenová konkurence i výběr a kvalita
produktů nabízených koncovým 
uživatelům. Komise vezme do úvahy 
veškerá relevantní konkurenční omezení 
bez ohledu na to, zda jsou sítě, služby 
nebo aplikace, které tato omezení 
vyvolávají, považovány za sítě 
elektronických komunikací, služby 
elektronických komunikací nebo jiné typy 
služeb nebo aplikací, které jsou z hlediska 
koncového uživatele srovnatelné, aby 
obecně stanovila, zda jsou v Unii jako 
celku nebo v její významné části zároveň 
splněna tato tři kritéria:
a) existence značných a nikoli dočasných 
strukturálních, právních nebo 
regulačních překážek vstupu;
b) struktura trhu v daném časovém 
horizontu nesměřuje k účinné 
hospodářské soutěži, a to s ohledem na 
stav hospodářské soutěže založené na 
infrastruktuře a jiné hospodářské soutěže, 
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které vyvolávají překážky vstupu;
c) samo právo hospodářské soutěže je 
nedostatečné, aby dostatečně reagovalo na 
uvedené(á) selhání trhu.“

Or. en

Odůvodnění

Aby se předešlo škodlivým účinkům na koncové uživatele, je třeba zamezit oslabení pravidel 
hospodářské soutěže v členských státech.

Pozměňovací návrh 758
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 2002/21/ES
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– a) v odstavci 1 se mezi první a druhý 
pododstavec vkládá nový pododstavec, 
který zní:

vypouští se

„Komise při posuzování toho, zda má 
daný trh vlastnosti, jež mohou 
odůvodňovat uložení regulačních 
povinností ex-ante, a musí tudíž být 
uveden v doporučení, vezme do úvahy 
zejména potřebu sblížit právní úpravu v 
rámci Unie, potřebu podporovat účinné 
investice a inovace v zájmu koncových 
uživatelů a celkové konkurenceschopnosti 
hospodářství Unie a význam dotčeného 
trhu, jakož i další faktory, jako jsou např. 
stávající hospodářská soutěž založená na 
infrastruktuře na maloobchodní úrovni, 
cenová konkurence i výběr a kvalita 
produktů nabízených koncovým 
uživatelům. Komise vezme do úvahy 
veškerá relevantní konkurenční omezení 
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bez ohledu na to, zda jsou sítě, služby 
nebo aplikace, které tato omezení 
vyvolávají, považovány za sítě 
elektronických komunikací, služby 
elektronických komunikací nebo jiné typy 
služeb nebo aplikací, které jsou z hlediska 
koncového uživatele srovnatelné, aby 
obecně stanovila, zda jsou v Unii jako 
celku nebo v její významné části zároveň 
splněna tato tři kritéria:
a) existence značných a nikoli dočasných 
strukturálních, právních nebo 
regulačních překážek vstupu;
b) struktura trhu v daném časovém 
horizontu nesměřuje k účinné 
hospodářské soutěži, a to s ohledem na 
stav hospodářské soutěže založené na 
infrastruktuře a jiné hospodářské soutěže, 
které vyvolávají překážky vstupu;
c) samo právo hospodářské soutěže je 
nedostatečné, aby dostatečně reagovalo na 
uvedené(á) selhání trhu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 759
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 2002/21/ES
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– a) v odstavci 1 se mezi první a druhý 
pododstavec vkládá nový pododstavec, 
který zní:

vypouští se

„Komise při posuzování toho, zda má 
daný trh vlastnosti, jež mohou 
odůvodňovat uložení regulačních 
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povinností ex-ante, a musí tudíž být 
uveden v doporučení, vezme do úvahy 
zejména potřebu sblížit právní úpravu v 
rámci Unie, potřebu podporovat účinné 
investice a inovace v zájmu koncových 
uživatelů a celkové konkurenceschopnosti 
hospodářství Unie a význam dotčeného 
trhu, jakož i další faktory, jako jsou např. 
stávající hospodářská soutěž založená na 
infrastruktuře na maloobchodní úrovni, 
cenová konkurence i výběr a kvalita 
produktů nabízených koncovým 
uživatelům. Komise vezme do úvahy 
veškerá relevantní konkurenční omezení 
bez ohledu na to, zda jsou sítě, služby 
nebo aplikace, které tato omezení 
vyvolávají, považovány za sítě 
elektronických komunikací, služby 
elektronických komunikací nebo jiné typy 
služeb nebo aplikací, které jsou z hlediska 
koncového uživatele srovnatelné, aby 
obecně stanovila, zda jsou v Unii jako 
celku nebo v její významné části zároveň 
splněna tato tři kritéria:
a) existence značných a nikoli dočasných 
strukturálních, právních nebo 
regulačních překážek vstupu;
b) struktura trhu v daném časovém 
horizontu nesměřuje k účinné 
hospodářské soutěži, a to s ohledem na 
stav hospodářské soutěže založené na 
infrastruktuře a jiné hospodářské soutěže, 
které vyvolávají překážky vstupu;
c) samo právo hospodářské soutěže je 
nedostatečné, aby dostatečně reagovalo na 
uvedené(á) selhání trhu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 760
Catherine Trautmann
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Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 1
Nařízení (EU) č. 531/2012
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V čl. 1 odst. 1 se vkládá třetí 
pododstavec, který zní:

vypouští se

„Toto nařízení se použije na roamingové 
služby poskytované v rámci Unie 
koncovým uživatelům, jejichž domovským 
poskytovatelem je poskytovatel 
elektronických komunikací pro veřejnost 
v členském státě.“

Or. en

Pozměňovací návrh 761
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 1
Nařízení (EU) č. 531/2012 
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Toto nařízení se použije na roamingové 
služby poskytované v rámci Unie 
koncovým uživatelům, jejichž domovským 
poskytovatelem je poskytovatel 
elektronických komunikací pro veřejnost v 
členském státě.“

„Toto nařízení se použije na regulované
roamingové služby poskytované v rámci 
Unie koncovým uživatelům, jejichž 
domovským poskytovatelem je 
poskytovatel elektronických komunikací 
pro veřejnost v členském státě.“

Or. en

Pozměňovací návrh 762
Catherine Trautmann
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Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 2
Nařízení (EU) č. 531/2012
Čl. 2 – odst. 2 – písm. r (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V čl. 2 odst. 2 se vkládá nové písmeno 
r), které zní:

vypouští se

r) „dvoustrannou či vícestrannou 
dohodou o roamingu“ se rozumí jedna 
nebo více obchodních nebo technických 
dohod uzavřených mezi poskytovateli 
roamingu, které umožňují virtuální 
rozšíření pokrytí domácí sítě a všem 
poskytovatelům roamingu umožňují 
udržitelné poskytování regulovaných 
maloobchodních roamingových služeb na 
stejné cenové úrovni, jako jsou příslušné 
domácí mobilní komunikační služby, které 
poskytují.“

Or. en

Pozměňovací návrh 763
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 3
Nařízení (EU) č. 531/2012
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V článku 4 se doplňuje odstavec 7, 
který zní:

vypouští se

„7. Tento článek se nepoužije na 
poskytovatele roamingu, kteří podle 
článku 4a poskytují regulované 
maloobchodní roamingové služby.“
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Or. en

Pozměňovací návrh 764
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 3
Nařízení (EU) č. 531/2012
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Tento článek se nepoužije na 
poskytovatele roamingu, kteří podle 
článku 4a poskytují regulované 
maloobchodní roamingové služby.

7. Po zrušení poplatků za roaming tento 
článek již není použitelný.

Or. de

Pozměňovací návrh 765
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 3
Nařízení (EU) č. 531/2012
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento článek se nepoužije na 
poskytovatele roamingu, kteří podle 
článku 4a poskytují regulované 
maloobchodní roamingové služby.

Použitelnost tohoto článku končí dnem 
30. června 2016.

Or. en

Odůvodnění

Oddělený prodej roamingových služeb v Evropě ve skutečnosti zbrzdil kvůli nejistotě na trhu, 
která bude trvat do přijetí návrhu Komise. Vzhledem ke zrušení poplatků za roaming, jak jej 
navrhuje zpravodajka, nemá oddělený prodej nadále význam, a proto by poskytovatelé už 
neměli být nuceni vyčleňovat na tuto oblast zdroje.
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Pozměňovací návrh 766
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 4
Nařízení (EU) č. 531/2012
Článek 4 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 767
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (EU) č. 531/2012
Článek 4 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 768
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 4
Nařízení (EU) č. 531/2012
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento článek se použije na poskytovatele
roamingu, kteří:

1. Poskytovatelé roamingových služeb 
jsou oprávněni omezit spotřebu 
regulovaných maloobchodních 
roamingových služeb, na něž se použije 
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sazba jako na domácí služby, s odkazem 
na kritérium přiměřeného využití. 
Jakékoli kritérium přiměřeného využití se 
uplatní takovým způsobem, aby 
spotřebitelé využívající jednotlivé domácí 
maloobchodní balíčky nabízené 
poskytovatelem roamingu měli možnost 
zachovat s důvěrou typickou strukturu své 
domácí spotřeby, která je spojena s 
příslušným domácím maloobchodním 
balíčkem, i v případě, že v rámci Unie 
pravidelně cestují. Poskytovatel roamingu, 
který tuto možnost využívá, zveřejní v 
souladu s čl. 26 odst. 1 písm. b) nařízení č. 
XXX/2014 podrobné informace o tom, jak 
je kritérium přiměřeného využití 
uplatňováno, a to s odkazem na tvorbu 
hlavních cen, objem a jiné parametry 
daného maloobchodního balíčku, a tyto 
informace v souladu s čl. 26 odst. 1 písm. 
b) a c) uvedeného nařízení zapracuje do 
svých smluv.
2. BEREC do 31. prosince 2014 po 
konzultaci zúčastněných stran a v úzké 
spolupráci s Komisí stanoví obecné 
pokyny pro používání kritéria 
přiměřeného využití v maloobchodních 
smlouvách uzavíraných mezi poskytovateli 
roamingu postupujícími podle tohoto 
článku. Při přípravě těchto pokynů 
BEREC odkáže na celkový cíl stanovený v 
odstavci 1 a zohlední zejména vývoj v 
tvorbě cen a struktuře spotřeby v 
členských státech, stupeň sbližování 
úrovně domácích cen v rámci Unie, 
jakýkoli pozorovatelný účinek roamingu 
v sazbě za domácí služby na vývoj těchto 
sazeb a vývoj velkoobchodních 
roamingových sazeb založených na 
nevyrovnaném provozu a uplatňovaných 
mezi poskytovateli roamingu.
3. Příslušný vnitrostátní orgán monitoruje 
obecné použití kritéria přiměřeného 
využití a dohlíží nad ním, přičemž v 
nejvyšší míře zohlední pokyny BEREC, 
jakmile budou schváleny, a zajistí, že 
nebudou uplatňovány nepřiměřené 
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podmínky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 769
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 4
Nařízení č. 531/2012
Čl. 4 a – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odstavce 1 až 6 nevylučují, aby 
poskytovatel roamingu omezil spotřebu 
regulovaných maloobchodních 
roamingových služeb, na něž se použije 
sazba jako na domácí služby, s odkazem 
na kritérium přiměřeného využití. 
Jakékoli kritérium přiměřeného využití se 
uplatní takovým způsobem, aby 
spotřebitelé využívající jednotlivé domácí 
maloobchodní balíčky nabízené 
poskytovatelem roamingu měli možnost 
zachovat s důvěrou typickou strukturu 
jejich domácí spotřeby, která je spojena s 
příslušným domácím maloobchodním 
balíčkem, i v případě, že v rámci Unie 
pravidelně cestují. Poskytovatel roamingu, 
který tuto možnost využívá, zveřejní v 
souladu s čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení č. 
XXX/2014 podrobné kvantifikované 
informace o tom, jak je kritérium 
přiměřeného využití uplatňováno, a to 
s odkazem na tvorbu hlavních cen, objem 
a jiné parametry daného maloobchodního 
balíčku, a tyto informace v souladu s čl. 
26 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného 
nařízení zapracuje do svých smluv.

vypouští se

Or. ro
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Pozměňovací návrh 770
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 4
Nařízení č. 531/2012
Čl. 4 a – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

BEREC do 31. prosince 2014 po 
konzultaci zúčastněných stran a v úzké 
spolupráci s Komisí stanoví obecné 
pokyny pro používání kritéria 
přiměřeného využití v maloobchodních 
smlouvách uzavíraných mezi poskytovateli 
roamingu postupujícími podle tohoto 
článku. Při přípravě těchto pokynů 
BEREC odkáže na celkový cíl stanovený v 
prvním pododstavci a zohlední zejména 
vývoj v tvorbě cen a struktuře spotřeby v 
členských státech, stupeň sbližování 
úrovně domácích cen v rámci Unie, 
jakýkoli pozorovatelný účinek roamingu 
v sazbě za domácí služby na vývoj těchto 
sazeb a vývoj velkoobchodních 
roamingových sazeb založených na 
nevyrovnaném provozu a uplatňovaných 
mezi poskytovateli roamingu.

Při přípravě těchto pokynů BEREC odkáže 
na celkový cíl stanovený v prvním 
pododstavci a zohlední zejména vývoj v 
tvorbě cen a struktuře spotřeby v členských 
státech, stupeň sbližování úrovně domácích 
cen v rámci Unie, jakýkoli pozorovatelný 
účinek roamingu v sazbě za domácí služby 
na vývoj těchto sazeb a vývoj 
velkoobchodních roamingových sazeb 
založených na nevyrovnaném provozu a 
uplatňovaných mezi poskytovateli 
roamingu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 771
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 4
Nařízení (EU) č. 531/2012
Článek 6 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

BEREC do 31. prosince 2014 po 
konzultaci zúčastněných stran a v úzké 
spolupráci s Komisí stanoví obecné pokyny 
pro používání kritéria přiměřeného využití 

BEREC do 31. prosince 2016 po 
konzultaci zúčastněných stran a v úzké 
spolupráci s Komisí stanoví obecné pokyny 
pro používání kritéria přiměřeného využití 
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v maloobchodních smlouvách uzavíraných 
mezi poskytovateli roamingu postupujícími 
podle tohoto článku. Při přípravě těchto 
pokynů BEREC odkáže na celkový cíl 
stanovený v prvním pododstavci a zohlední 
zejména vývoj v tvorbě cen a struktuře 
spotřeby v členských státech, stupeň 
sbližování úrovně domácích cen v rámci 
Unie, jakýkoli pozorovatelný účinek 
roamingu v sazbě za domácí služby na 
vývoj těchto sazeb a vývoj 
velkoobchodních roamingových sazeb 
založených na nevyrovnaném provozu a 
uplatňovaných mezi poskytovateli 
roamingu.

v maloobchodních smlouvách uzavíraných 
mezi poskytovateli roamingu postupujícími 
podle tohoto článku. Při přípravě těchto 
pokynů BEREC odkáže na celkový cíl 
stanovený v prvním pododstavci a zohlední 
zejména vývoj v tvorbě cen a struktuře 
spotřeby v členských státech, stupeň 
sbližování úrovně domácích cen v rámci 
Unie, jakýkoli pozorovatelný účinek 
roamingu v sazbě za domácí služby na 
vývoj těchto sazeb a vývoj 
velkoobchodních roamingových sazeb 
založených na nevyrovnaném provozu a 
uplatňovaných mezi poskytovateli 
roamingu.

Or. de

Pozměňovací návrh 772
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 4
Nařízení č. 531/2012
Čl. 4 a – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný vnitrostátní orgán monitoruje 
obecné použití kritéria přiměřeného 
využití a dohlíží nad ním, přičemž v 
nejvyšší míře zohledňuje obecné pokyny 
BEREC, jakmile budou schváleny, a
zajistí, že nebudou uplatňovány 
nepřiměřené podmínky.

Příslušný vnitrostátní orgán zajistí, že 
nebudou uplatňovány nepřiměřené 
podmínky.

Or. ro

Pozměňovací návrh 773
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 531/2012
Článek 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) V článku 5 se doplňuje nový odstavec 
7, který zní:

7. Po zrušení poplatků za roaming, tento 
článek již neplatí.

Or. de

Pozměňovací návrh 774
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 531/2012
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) V článku 5 se doplňuje odstavec 7, 
který zní:
7. Použitelnost tohoto článku končí dnem 
30. června 2016.

Or. en

Odůvodnění

Oddělený prodej roamingových služeb v Evropě ve skutečnosti zbrzdil kvůli nejistotě na trhu, 
která bude trvat do doby jeho přijetí. Vzhledem ke zrušení poplatků za roaming, jak jej 
navrhuje zpravodajka, nemá oddělený prodej nadále význam, a proto by poskytovatelé už 
neměli být nuceni vyčleňovat na tuto oblast zdroje.

Pozměňovací návrh 775
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 4 a (nový)
Nařízení (EU) č. 531/2012
Článek 6 a (nový)



PE526.176v01-00 170/215 AM\1013978CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) Vkládá se nový článek, který zní:
Článek 6a
Zrušení maloobchodních poplatků 
S účinností od 1. července 2016 neúčtují 
poskytovatelé roamingu roamingovým 
zákazníkům v žádném členském státě za 
uskutečněné nebo přijaté regulované 
roamingové volání, za každou odeslanou 
regulovanou roamingovou SMS zprávu, 
za každou odeslanou regulovanou 
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, který umožní používání 
koncového zařízení nebo služby v 
zahraničí.
S cílem zabránit neomezenému využívání 
maloobchodních roamingových služeb za 
ceny domácích služeb – tzv. efektu vodní 
postele (waterbed effect) tj. vlivu na ceny 
pro všechny zákazníky, včetně těch, kteří 
nepoužívají roamingových služeb, měli by 
být poskytovatelé oprávněni připojit do 
svých maloobchodních balíčků doložku o 
spravedlivém používání, která omezí toto 
používání na dobu nejvýše 5 týdnů ročně.
Komise do prosince 2015 po veřejné 
konzultaci a po vyžádání stanoviska 
BEREC, které v nejvyšší míře zohlední, 
stanoví obecné zásady pro uplatňování 
přiměřených maloobchodních cen poté, co 
zákazník překročí lhůtu stanovenou 
v doložce o spravedlivém používání. V 
každém případě tyto poplatky nesmí 
překročit náklady na poskytování těchto 
služeb.

Or. en
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Pozměňovací návrh 776
Jens Rohde, Phil Bennion, Catherine Bearder, Fiona Hall, Bill Newton Dunn, Sarah 
Ludford, Rebecca Taylor, Edward McMillan-Scott, George Lyon, Graham Watson, 
Andrew Duff, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 531/2012
Článek 6 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) V čl. 37 odst. 4 (nový) se vkládá nový 
článek, které zní:
Článek 6a 
Zrušení maloobchodních poplatků za 
roaming
S účinností od 1. července 2015 neúčtují 
poskytovatelé roamingu roamingovým 
zákazníkům za uskutečněné nebo přijaté 
regulované roamingové volání, za každou 
odeslanou regulovanou roamingovou 
SMS zprávu, za každou odeslanou 
regulovanou 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, který umožní 
používání koncového zařízení nebo služby 
v zahraničí.

Or. en

Odůvodnění

This amendment brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the European 
Parliament`s resolution of 12 September 2013 on ‘the Digital Agenda for Growth, Mobility 
and Employment: time to move up a gear’, in which the European Parliament calls for the 
abolishment of roaming in 2015.By including MMS messages in this provision we address 
unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have sent an 
SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very 
specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording ‘or any 
general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad’ seeks to 
prevent the introduction of more general charges for, e.g. ‘enabling the phone to be used 
abroad’ (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming 
on handsets).
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Pozměňovací návrh 777
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 4
Nařízení (EU) č. 531/2012
Článek 6 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. BEREC do 31. prosince 2016 po 
konzultaci se zúčastněnými stranami a v 
úzké spolupráci s Komisí stanoví obecné 
pokyny pro používání kritéria 
přiměřeného využití poskytovateli 
roamingu. Při přípravě těchto pokynů 
BEREC odkáže na celkový cíl stanovený v 
prvním pododstavci a zohlední zejména 
vývoj v tvorbě cen a struktuře spotřeby v 
členských státech, stupeň sbližování 
úrovně domácích cen v rámci Unie, 
jakýkoli pozorovatelný účinek roamingu 
v sazbě za domácí služby na vývoj těchto 
sazeb a vývoj velkoobchodních 
roamingových sazeb založených na 
nevyrovnaném provozu a uplatňovaných 
mezi poskytovateli roamingu.

Or. en

Pozměňovací návrh 778
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 4
Nařízení (EU) č. 531/2012
Článek 6 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S účinností od 1. července 2016 neúčtují 
poskytovatelé roamingu roamingovým 
zákazníkům za uskutečněné nebo přijaté 
regulované roamingové volání, za každou 
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odeslanou regulovanou roamingovou 
SMS zprávu, za každou odeslanou 
regulovanou 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, který umožní 
používání koncového zařízení nebo služby 
v zahraničí.

Or. en

Odůvodnění

POZNÁMKA: Do ustanovení byly zahrnuty i zprávy MMS, aby se zabránilo situaci, kdy by 
operátoři účtovali příplatek za odesílání MMS v rámci roamingu.

Pozměňovací návrh 779
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 4 a (nový)
Nařízení (EU) č. 531/2012
Článek 7

Původní znění Pozměňovací návrh

4a) Článek 7 se nahrazuje tímto:
Článek 7 Článek 7

Velkoobchodní ceny za regulovaná 
roamingová volání

Velkoobchodní ceny za regulovaná 
roamingová volání

1. Průměrná velkoobchodní cena, kterou 
smí operátor navštívené sítě účtovat 
zákazníkovu poskytovateli roamingu za 
poskytnutí regulovaného roamingového 
volání, které má původ v této navštívené 
síti, včetně nákladů na původ, tranzit 
a ukončení volání, nesmí od 1. července 
2012 překročit 0,14 EUR za minutu.

1. Průměrná velkoobchodní cena, kterou 
smí operátor navštívené sítě účtovat 
zákazníkovu poskytovateli roamingu za
poskytnutí regulovaného roamingového 
volání, které má původ v této navštívené 
síti, včetně nákladů na původ, tranzit 
a ukončení volání, nesmí od 1. července 
2014 překročit 0,05 EUR za minutu.

2. Tato průměrná velkoobchodní cena 
uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli 
dvojici operátorů a vypočítává se za 
dvanáctiměsíční období, popřípadě za 

2. Tato průměrná velkoobchodní cena 
uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli 
dvojici operátorů a vypočítává se za 
dvanáctiměsíční období, popřípadě za 
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kratší období, které zbývá do pozbytí 
platnosti maximální průměrné 
velkoobchodní ceny stanovené v tomto 
odstavci nebo do dne 30. června 2022. 
Maximální průměrná velkoobchodní cena 
se dne 1. července 2013 sníží na 0,10 EUR 
a dne 1. července 2014 na 0,05 EUR a 
aniž je dotčen článek 19, zůstane až do dne 
30. června 2022 ve výši 0,05 EUR.

kratší období, které zbývá do pozbytí 
platnosti maximální průměrné 
velkoobchodní ceny stanovené v tomto 
odstavci nebo do dne 30. června 2022. 
Maximální průměrná velkoobchodní cena 
se dne 1. července 2016 sníží na 0,01 EUR 
a v této výši zůstane až do dne 30. června 
2022.

3. Průměrná velkoobchodní cena uvedená 
v odstavci 1 se vypočítá vydělením 
celkových obdržených velkoobchodních 
příjmů z roamingu celkovým počtem minut 
velkoobchodního roamingu skutečně 
využitých k poskytnutí velkoobchodních 
roamingových volání v rámci Unie 
dotyčným operátorem za dané období, 
sčítaných po sekundách takovým 
způsobem, aby operátor navštívené sítě 
mohl uplatnit počáteční minimální 
účtovanou dobu, která nepřesahuje 
30 sekund.

3. Sazby za ukončení roamingového 
volání v mobilních sítích nepřesáhnou ode 
dne 1. července 2016 cenu 0,005 EUR a v 
této výši zůstanou až do dne 30. června 
2022. 

4. Průměrná velkoobchodní cena uvedená 
v odstavci 1 se vypočítá vydělením 
celkových obdržených velkoobchodních 
příjmů z roamingu celkovým počtem minut 
velkoobchodního roamingu skutečně 
využitých k poskytnutí velkoobchodních 
roamingových volání v rámci Unie 
dotyčným operátorem za dané období, 
sčítaných po sekundách takovým 
způsobem, aby operátor navštívené sítě 
mohl uplatnit počáteční minimální 
účtovanou dobu, která nepřesahuje 
30 sekund.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:CS:PDF)

Odůvodnění

V řadě členských států je průměrná maloobchodní domácí cena je nižší než 0,05 EUR. 
Zachování velkoobchodní ceny za hlasový roaming na současné úrovni 0,05 EUR i po 
1. červenci 2016, od kdy budou operátoři povinni účtovat roamingovým zákazníkům stejné 
sazby jako za domácí volání, by způsobilo vážné narušení trhu. Proto by se velkoobchodní 
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ceny za hlasová volání měla dále snižovat a umožnit tak větší hospodářskou soutěž. Sazby za 
ukončení volání v mobilních sítích by se měly snížit, aby se zabránilo narušení trhu. 

Pozměňovací návrh 780
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 4 a (nový)
Nařízení (EU) č. 531/2012
Čl. 7 – odst. 1 a 2

Původní znění Pozměňovací návrh

4a) V čl. 7 se odst. 1 a 2 nahrazují tímto:
1. Průměrná velkoobchodní cena, kterou 
smí operátor navštívené sítě účtovat 
zákazníkovu poskytovateli roamingu za 
poskytnutí regulovaného roamingového 
volání, které má původ v této navštívené 
síti, včetně nákladů na původ, tranzit 
a ukončení volání, nesmí od 1. července 
2012 překročit 0,14 EUR za minutu.

1. Průměrná velkoobchodní cena, kterou 
smí operátor navštívené sítě účtovat 
zákazníkovu poskytovateli roamingu za 
poskytnutí regulovaného roamingového 
volání, které má původ v této navštívené 
síti, včetně nákladů na původ, tranzit 
a ukončení volání, nesmí překročit hodnoty 
stanovené v odstavci 2.

2. Tato průměrná velkoobchodní cena 
uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli 
dvojici operátorů a vypočítává se za 
dvanáctiměsíční období, popřípadě za 
kratší období, které zbývá do pozbytí 
platnosti maximální průměrné 
velkoobchodní ceny stanovené v tomto 
odstavci nebo do dne 30. června 2022. 
Maximální průměrná velkoobchodní cena 
se dne 1. července 2013 sníží na 0,10 EUR 
a dne 1. července 2014 na 0,05 EUR a aniž 
je dotčen článek 19, zůstane až do dne 30. 
června 2022 ve výši 0,05 EUR.

2. Tato průměrná velkoobchodní cena 
uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli 
dvojici operátorů a vypočítává se za 
dvanáctiměsíční období, popřípadě za 
kratší období, které zbývá do pozbytí 
platnosti maximální průměrné 
velkoobchodní ceny stanovené v tomto 
odstavci nebo do dne 30. června 2022. 
Maximální průměrná velkoobchodní cena 
ode dne 1. července 2013 nepřekročí 0,10 
EUR a ode dne 1. července 2014 se sníží 
na 0,03 EUR, ode dne 1. července 2015 se 
sníží na 0,02 EUR a na 0,01 EUR ode dne 
1. července 2016.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:CS:PDF)

Odůvodnění

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
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legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analysed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Pozměňovací návrh 781
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 4
Nařízení (EU) č. 531/2012
Článek 7 a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a 
1. Velkoobchodní roamingový přístup 
musí být poskytován za nediskriminačních 
podmínek, aniž by se rozlišovalo mezi 
domácími a zahraničními operátory, 
včetně podmínek pro velkoobchodní 
přístup pro vnitrostátní mobilní služby, a 
musí vytvářet rovné podmínky pro 
všechny subjekty na trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 782
Gunnar Hökmark
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Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 4
Nařízení (EU) č. 531/2012
Článek 7 a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Operátoři mají právo získat přístup do 
ostatních sítí za stejných velkoobchodních 
poplatků a podmínek, na základě kterých 
nabízejí přístup ke svým sítím ostatním 
operátorům, pokud to vnitrostátní 
regulační orgány nebo BEREC 
nepovažují za nespravedlivé cenové 
podmínky narušující hospodářskou 
soutěž. 

Or. en

Pozměňovací návrh 783
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 4 a (nový)
Nařízení (EU) č. 531/2012
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) Vkládá se nový článek, který zní:
Článek 6a
Zrušení maloobchodních příplatků za 
roaming
1. S účinností od 1. července 2016 
neúčtují poskytovatelé roamingu 
roamingovým zákazníkům za uskutečněné 
nebo přijaté regulované roamingové 
volání, za každou odeslanou regulovanou 
roamingovou SMS zprávu či za každé 
využité regulované roamingové datové 
služby žádný příplatek v porovnání s 
poplatky za služby mobilní komunikace na 
vnitrostátní úrovni, aniž jsou dotčena 
opatření přijatá k zamezení nezvyklého 
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nebo podvodného využívání.
2. Odstavec 1 nevylučuje, aby poskytovatel 
roamingu omezil spotřebu regulovaných 
maloobchodních roamingových služeb, na 
něž se použije sazba jako na domácí 
služby, s odkazem na kritérium 
přiměřeného využití. Poskytovatelé 
roamingu zveřejní a zapracují do svých 
smluv podrobně kvantifikované informace 
o tom, jak je uplatňováno kritérium 
přiměřeného využití, a to s odkazem na 
tvorbu hlavních cen, objem a jiné 
parametry daného maloobchodního 
balíčku.
3. Poskytovatelé roamingu mohou nabízet 
svým zákazníkům možnost, aby se 
dobrovolně vzdali výhod vyplývajících z 
použití sazby za domácí služby na 
regulované roamingové služby výměnou 
za jiné výhody, které jim tento 
poskytovatel nabízí. Poskytovatel 
roamingu tyto koncové uživatele upozorní 
na povahu roamingových výhod, o něž by 
tímto přišli. Vnitrostátní regulační orgány 
monitorují zejména to, zda poskytovatelé 
roamingu postupující podle tohoto článku 
nejsou zapojeni do takových obchodních 
praktik, které by představovaly obcházení
daného standardního režimu.
BEREC do 31. prosince 2015 po 
konzultaci se zúčastněnými stranami 
posoudí rizika podvodu a arbitráže mezi 
roamingovými službami za ceny domácích 
služeb a původními domácími službami a 
stanoví obecné pokyny pro používání 
kritéria přiměřeného využití v 
maloobchodních smlouvách uzavíraných 
mezi poskytovateli roamingu. Příslušný 
vnitrostátní orgán monitoruje obecné 
použití kritéria přiměřeného využití a 
dohlíží nad ním, přičemž v nejvyšší míře 
zohlední obecné pokyny BEREC, jakmile
budou schváleny, a zajistí, že nebudou 
uplatňovány nepřiměřené podmínky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 784
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 4 a (nový)
Nařízení (EU) č. 531/2012
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) Vkládá se nový článek, který zní:
Zrušení maloobchodních příplatků za 
roaming
1. S účinností od 1. července 2016 
neúčtují poskytovatelé roamingu 
roamingovým zákazníkům za uskutečněné 
nebo přijaté regulované roamingové 
volání, za každou odeslanou regulovanou 
roamingovou SMS zprávu či za každé 
využité regulované roamingové datové 
služby žádný příplatek v porovnání s 
poplatky za služby mobilní komunikace na 
vnitrostátní úrovni, aniž jsou dotčena 
opatření přijatá k zamezení nezvyklého 
nebo podvodného využívání.“
2. Odstavec 1 nevylučuje, aby poskytovatel 
roamingu omezil spotřebu regulovaných 
maloobchodních roamingových služeb, na 
něž se použije sazba jako na domácí 
služby, s odkazem na kritérium 
přiměřeného využití. Poskytovatelé 
roamingu zveřejní a zapracují do svých 
smluv podrobně kvantifikované informace 
o tom, jak je uplatňováno kritérium 
přiměřeného využití, a to s odkazem na 
tvorbu hlavních cen, objem a jiné 
parametry daného maloobchodního 
balíčku.
3. BEREC do 31. prosince 2016 po 
konzultaci se zúčastněnými stranami 
posoudí rizika zneužití a arbitráže mezi 
roamingovými službami za ceny domácích 
služeb a domácími službami 
v hostitelském státě a stanoví obecné 
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pokyny pro používání kritéria 
přiměřeného využití v maloobchodních 
smlouvách uzavíraných mezi poskytovateli 
roamingu. Příslušný vnitrostátní orgán 
monitoruje obecné použití kritéria 
přiměřeného využití a dohlíží nad ním, 
přičemž v nejvyšší míře zohlední obecné 
pokyny BEREC, jakmile budou 
schváleny.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se od července 2016 zrušit poplatky za roaming. Aby to však bylo možné, sdružení 
BEREC by mělo přijmout pokyny týkající se opatření, která mají zabránit riziku zneužití a 
arbitráže, jež by jinak mohly mít negativní vliv na domácí trhy a investiční pobídky.

Pozměňovací návrh 785
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 4 b (nový)
Nařízení (EU) č. 531/2012
Článek 8

Původní znění Pozměňovací návrh

4b) Článek 8 se nahrazuje tímto:
Článek 8 Článek 8

Maloobchodní ceny za regulovaná 
roamingová volání

Maloobchodní ceny za regulovaná 
roamingová volání

S účinkem ode dne 1. července 2013 se 
maloobchodní cena hlasového eurotarifu 
(bez DPH), kterou smí poskytovatel 
roamingu účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za zprostředkování 
regulovaného roamingového volání, může 
u roamingových volání lišit, avšak nesmí 
překročit 0,24 EUR za minutu za 
uskutečněná volání a 0,07 EUR za minutu 
za přijatá volání. Maximální maloobchodní 
cena za volání se ode dne 1. července 2014 
sníží na 0,19 EUR. Ode dne 1. července 
2014 neúčtují poskytovatelé roamingu 

S účinkem ode dne 1. července 2013 se 
maloobchodní cena hlasového eurotarifu 
(bez DPH), kterou smí poskytovatel 
roamingu účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za zprostředkování 
regulovaného roamingového volání, může 
u roamingových volání lišit, avšak nesmí 
překročit 0,24 EUR za minutu za 
uskutečněná volání a 0,07 EUR za minutu 
za přijatá volání. Maximální maloobchodní 
cena za uskutečněná volání se ode dne 
1. července 2014 sníží na 0,19 EUR a ode 
dne 1. července 2015 na 0,15 EUR 
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svým roamingovým zákazníkům přijatá 
volání; tím nejsou dotčena opatření 
přijatá k zamezení nezvyklého nebo 
podvodného využívání. Aniž je tím dotčen 
článek 19, tyto maximální maloobchodní 
ceny hlasového eurotarifu zůstanou v 
platnosti až do dne 30. června 2017.

a maximální maloobchodní cena za přijatá 
volání se ode dne 1. července 2014 sníží 
na 0,05 EUR a ode dne 1. července 2015 
na 0,03 EUR. Maximální maloobchodní 
ceny hlasového eurotarifu zůstanou v 
platnosti až do dne 30. června 2016. Ode 
dne 1. července 2016 neúčtují 
poskytovatelé roamingu svým 
roamingovým zákazníkům přijatá volání; 
tím nejsou dotčena opatření přijatá k 
zamezení nezvyklého nebo podvodného 
využívání.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:CS:PDF)

Pozměňovací návrh 786
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 5 – písm. a
Nařízení (EU) č. 531/2012
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S účinkem ode dne 1. července 2013 se 
maloobchodní cena hlasového eurotarifu 
(bez DPH), kterou smí poskytovatel 
roamingu účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za zprostředkování 
regulovaného roamingového volání, může 
u roamingových volání lišit, avšak nesmí 
překročit 0,24 EUR za minutu za 
uskutečněná volání a 0,07 EUR za minutu 
za přijatá volání. Maximální 
maloobchodní cena za volání se ode dne 
1. července 2014 sníží na 0,19 EUR. Ode 
dne 1. července 2014 neúčtují 
poskytovatelé roamingu svým 
roamingovým zákazníkům přijatá volání; 
tím nejsou dotčena opatření přijatá k 
zamezení nezvyklého nebo podvodného 
využívání. Aniž je tím dotčen článek 19, 
tyto maximální maloobchodní ceny 

vypouští se
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hlasového eurotarifu zůstanou v platnosti 
až do dne 30. června 2017.“

Or. de

Pozměňovací návrh 787
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 5 a (nový)
Nařízení (EU) č. 531/2012
Čl. 9 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

5a) V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

1. S platností od 1. července 2012 nesmí 
průměrná velkoobchodní cena, kterou smí 
operátor navštívené sítě účtovat za 
zprostředkování regulované roamingové 
SMS zprávy, která má původ v této 
navštívené síti, překročit 0,03 EUR za 
SMS zprávu. Maximální průměrná 
velkoobchodní cena se dne 1. července
2013 sníží na 0,02 EUR a aniž je dotčen 
článek 19, zůstane až do dne 30. června 
2022 ve výši 0,05 EUR.

1. S platností od 1. července 2013 nesmí 
průměrná velkoobchodní cena, kterou smí 
operátor navštívené sítě účtovat za 
zprostředkování regulované roamingové 
SMS zprávy, která má původ v této 
navštívené síti, překročit 0,02 EUR za 
SMS zprávu. Maximální průměrná 
velkoobchodní cena se sníží dne 
1. července sníží na 0,01 EUR, 1. července 
2015 na 0,0075 EUR a dne 
1. července 2016 na 0,005 EUR.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:CS:PDF)

Odůvodnění

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
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offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analysed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a)
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Pozměňovací návrh 788
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 4 c (nový)
Nařízení (EU) č. 531/2012
Článek 12

Původní znění Pozměňovací návrh

4c) Článek 12 se nahrazuje tímto:
Článek 12 Článek 12

Velkoobchodní ceny za regulované 
roamingové datové služby

Velkoobchodní ceny za regulované 
roamingové datové služby

1. S účinkem ode dne 1. července 2012
nesmí průměrná velkoobchodní cena, 
kterou smí operátor navštívené sítě účtovat 
domovskému poskytovateli roamingového 
zákazníka za poskytování regulovaných 
roamingových datových služeb 
prostřednictvím této navštívené sítě, 
překročit ochranný limit 0,25 EUR za 
megabyte přenesených dat. Ochranný limit 
se ode dne 1. července 2013 sníží na 0,15
EUR za megabyte přenesených dat a ode 
dne 1. července 2014 na 0,05 EUR za 
megabyte přenesených dat a aniž je dotčen 
článek 19, zůstane až do dne 30. června 
2022 ve výši 0,05 EUR za megabyte 
přenesených dat.

1. S účinkem ode dne 1. července 2013
nesmí průměrná velkoobchodní cena, 
kterou smí operátor navštívené sítě účtovat 
domovskému poskytovateli roamingového 
zákazníka za poskytování regulovaných 
roamingových datových služeb 
prostřednictvím této navštívené sítě, 
překročit ochranný limit 0,15 EUR za 
megabyte přenesených dat. Ochranný limit 
se ode dne 1. července 2014 sníží na 0,05
EUR za megabyte přenesených dat a ode 
dne 1. července 2015 na 0,0050 EUR za 
megabyte přenesených dat a zůstane až do 
dne 30. června 2022 ve výši 0,0050 EUR
za megabyte přenesených dat.

2. Průměrná velkoobchodní cena uvedená 
v odstavci 1 platí pro jakoukoli dvojici 
operátorů a vypočítává se za 
dvanáctiměsíční období, popřípadě za 
kratší období, které zbývá do 30. června 

2. Průměrná velkoobchodní cena uvedená 
v odstavci 1 platí pro jakoukoli dvojici 
operátorů a vypočítává se za 
dvanáctiměsíční období, popřípadě za 
kratší období, které zbývá do 30. června 
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2022. 2022.
3. Průměrná velkoobchodní cena uvedená 
v odstavci 1 se vypočítá vydělením 
celkových velkoobchodních příjmů 
obdržených operátorem navštívené sítě 
nebo operátorem domovské sítě za 
poskytování regulovaných roamingových 
datových služeb za stanovené období 
celkovým počtem megabytů dat skutečně 
spotřebovaných při poskytování těchto 
služeb za toto období, sčítaných na základě 
tarifikace po kilobytech jménem 
příslušného poskytovatele roamingu nebo 
operátora domovské sítě v uvedeném 
období.

3. Průměrná velkoobchodní cena uvedená 
v odstavci 1 se vypočítá vydělením 
celkových velkoobchodních příjmů 
obdržených operátorem navštívené sítě 
nebo operátorem domovské sítě za 
poskytování regulovaných roamingových 
datových služeb za stanovené období 
celkovým počtem megabytů dat skutečně 
spotřebovaných při poskytování těchto 
služeb za toto období, sčítaných na základě 
tarifikace po kilobytech jménem 
příslušného poskytovatele roamingu nebo 
operátora domovské sítě v uvedeném 
období.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Pozměňovací návrh 789
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 5 b (nový)
Nařízení (EU) č. 531/2012
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b) V článku 12 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

1. S účinkem ode dne 1. července 2012
nesmí průměrná velkoobchodní cena, 
kterou smí operátor navštívené sítě účtovat 
domovskému poskytovateli roamingového 
zákazníka za poskytování regulovaných 
roamingových datových služeb 
prostřednictvím této navštívené sítě, 
překročit ochranný limit 0,25 EUR za 
megabyte přenesených dat. Ochranný limit 
se ode dne 1. července 2013 sníží na 0,15
EUR za megabyte přenesených dat a ode 
dne 1. července 2014 na 0,05 EUR za 
megabyte přenesených dat a aniž je 

1. S účinkem ode dne 1. července 2013
nesmí průměrná velkoobchodní cena, 
kterou smí operátor navštívené sítě účtovat 
domovskému poskytovateli roamingového 
zákazníka za poskytování regulovaných 
roamingových datových služeb 
prostřednictvím této navštívené sítě, 
překročit ochranný limit 0,15 EUR za 
megabyte přenesených dat. Ochranný limit 
se ode dne 1. července 2014 sníží na 0,015
EUR za megabyte přenesených dat, ode 
dne 1. července 2015 na 0,0050 EUR
a ode dne 1. července 2016 na 0,0025 
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dotčen článek 19, zůstane až do dne 30. 
června 2022 ve výši 0,05 EUR za 
megabyte přenesených dat.

EUR.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:CS:PDF)

Odůvodnění

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analysed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Pozměňovací návrh 790
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 4 d (nový)
Nařízení (EU) č. 531/2012
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4d) Článek 13 se nahrazuje tímto:
Článek 13 Článek 13
Maloobchodní ceny za regulované 
roamingové datové služby

Maloobchodní ceny za regulované 
roamingové datové služby

1. Poskytovatelé roamingu jasnou 1. Poskytovatelé roamingu jasnou 
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a transparentní formou zpřístupní a aktivně 
nabízejí datový eurotarif uvedený 
v odstavci 2 všem svým roamingovým 
zákazníkům. Tento datový eurotarif 
nevyžaduje uzavření související účastnické 
smlouvy ani nezahrnuje další pevné nebo 
pravidelné platby a může být kombinován 
s jakýmkoli jiným maloobchodním tarifem.

a transparentní formou zpřístupní a aktivně 
nabízejí datový eurotarif uvedený 
v odstavci 2 všem svým roamingovým 
zákazníkům. Tento datový eurotarif 
nevyžaduje uzavření související účastnické 
smlouvy ani nezahrnuje další pevné nebo 
pravidelné platby a může být kombinován 
s jakýmkoli jiným maloobchodním tarifem.

Při nabízení eurotarifu poskytovatelé 
roamingu upozorní roamingové zákazníky, 
kteří si již zvolili zvláštní roamingový tarif 
nebo balíček, na podmínky takového tarifu 
nebo balíčku.

Při nabízení eurotarifu poskytovatelé 
roamingu upozorní roamingové zákazníky, 
kteří si již zvolili zvláštní roamingový tarif 
nebo balíček, na podmínky takového tarifu 
nebo balíčku.

2. S účinkem ode dne 1. července 2012
nesmí maloobchodní cena v rámci 
datového eurotarifu (bez DPH), kterou smí 
poskytovatel roamingu účtovat svému 
roamingovému zákazníkovi za poskytování 
regulované datové roamingové služby, 
překročit 0,70 EUR za využitý megabyte. 
Maximální maloobchodní cena za využitá 
data se ode dne 1. července 2013 sníží na 
0,45 EUR za využitý megabyte 
a od 1. července 2014 na 0,20 EUR za 
využitý megabyte a aniž je dotčen článek 
19, zůstane až do dne 30. června 2017 ve 
výši 0,20 EUR za využitý megabyte.

2. S účinkem ode dne 1. července 2013
nesmí maloobchodní cena v rámci 
datového eurotarifu (bez DPH), kterou smí 
poskytovatel roamingu účtovat svému 
roamingovému zákazníkovi za poskytování 
regulované datové roamingové služby, 
překročit 0,45 EUR za využitý megabyte. 
Maximální maloobchodní cena za využitá 
data se ode dne 1. července 2014 sníží na 
0,20 EUR za využitý megabyte 
a od 1. července 2015 na 0,10 EUR za 
využitý megabyte a zůstane až do dne 30. 
června 2016 ve výši 0,10 EUR za využitý 
megabyte.

Každý poskytovatel roamingu účtuje svým 
roamingovým zákazníkům za poskytování 
regulovaných roamingových datových 
služeb, pro které platí datový eurotarif, 
v tarifikaci po kilobytech, s výjimkou 
multimediálních zpráv (MMS), za které 
může být účtována cena za jednotku. V 
takovém případě maloobchodní cena, 
kterou smí poskytovatel roamingu účtovat 
svému roamingovému zákazníkovi za 
přenos či obdržení roamingové MMS 
zprávy, nepřekročí maximální 
maloobchodní cenu stanovenou v prvním 
pododstavci.

Každý poskytovatel roamingu účtuje svým 
roamingovým zákazníkům za poskytování 
regulovaných roamingových datových 
služeb, pro které platí datový eurotarif, 
v tarifikaci po kilobytech, s výjimkou 
multimediálních zpráv (MMS), za které 
může být účtována cena za jednotku. V 
takovém případě maloobchodní cena, 
kterou smí poskytovatel roamingu účtovat 
svému roamingovému zákazníkovi za 
přenos či obdržení roamingové MMS 
zprávy, nepřekročí maximální 
maloobchodní cenu stanovenou v prvním 
pododstavci.

3. Od 1. července 2012 poskytovatelé 
roamingu automaticky použijí datový 
eurotarif pro všechny stávající roamingové 
zákazníky, kromě roamingových 
zákazníků, kteří si již zvolili zvláštní 

3. Od 1. července 2012 poskytovatelé 
roamingu automaticky použijí datový 
eurotarif pro všechny stávající roamingové 
zákazníky, kromě roamingových 
zákazníků, kteří si již zvolili zvláštní 
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roamingový tarif nebo kteří již využívají 
tarifu, který je zjevně levnější než datový 
eurotarif, nebo kteří si již zvolili balíček, 
díky němuž využívají výhody jiného tarifu 
pro regulované roamingové datové služby, 
než který by jim byl přidělen, pokud by 
tento výběr neuskutečnili.

roamingový tarif nebo kteří již využívají 
tarifu, který je zjevně levnější než datový 
eurotarif, nebo kteří si již zvolili balíček, 
díky němuž využívají výhody jiného tarifu 
pro regulované roamingové datové služby, 
než který by jim byl přidělen, pokud by 
tento výběr neuskutečnili.

4. Od 1. července 2012 poskytovatelé 
roamingu použijí datový eurotarif pro 
všechny nové roamingové zákazníky, kteří 
si dobrovolně nezvolili jiný roamingový 
datový tarif nebo tarifní balíček 
roamingových služeb obsahující jiný tarif 
pro regulované roamingové datové služby.

4. Od 1. července 2012 poskytovatelé 
roamingu použijí datový eurotarif pro 
všechny nové roamingové zákazníky, kteří 
si dobrovolně nezvolili jiný roamingový 
datový tarif nebo tarifní balíček 
roamingových služeb obsahující jiný tarif 
pro regulované roamingové datové služby.

5. Každý roamingový zákazník může při 
dodržení smluvních podmínek kdykoli 
požádat o převedení na datový eurotarif 
nebo z datového eurotarifu na jiný tarif. 
Toto převedení proběhne do jednoho 
pracovního dne od obdržení žádosti, je 
bezplatné a nesmí zahrnovat žádné 
podmínky ani omezení týkající se jiných 
prvků účastnické smlouvy, než je roaming 
na území Unie. Poskytovatel roamingu 
může lhůtu pro převedení prodloužit až do 
okamžiku, kdy skončí minimální stanovené 
období, po něž musí být využíván 
předchozí roamingový tarif a které nesmí 
přesáhnout dva měsíce. Datový eurotarif 
lze vždy kombinovat s SMS eurotarifem a 
hlasovým eurotarifem.

5. Každý roamingový zákazník může při 
dodržení smluvních podmínek kdykoli 
požádat o převedení na datový eurotarif 
nebo z datového eurotarifu na jiný tarif. 
Toto převedení proběhne do jednoho 
pracovního dne od obdržení žádosti, je 
bezplatné a nesmí zahrnovat žádné 
podmínky ani omezení týkající se jiných 
prvků účastnické smlouvy, než je roaming 
na území Unie. Poskytovatel roamingu 
může lhůtu pro převedení prodloužit až do 
okamžiku, kdy skončí minimální stanovené 
období, po něž musí být využíván 
předchozí roamingový tarif a které nesmí 
přesáhnout dva měsíce. Datový eurotarif 
lze vždy kombinovat s SMS eurotarifem a 
hlasovým eurotarifem.

6. Poskytovatelé roamingu do 30. června 
2012 jasným a srozumitelným způsobem 
a na trvalém nosiči jednotlivě informují 
všechny své roamingové zákazníky o 
datovém eurotarifu, o skutečnosti, že tento 
tarif bude platit nejpozději od 1. července 
2012 pro všechny roamingové zákazníky, 
kteří si dobrovolně nezvolili zvláštní tarif 
nebo balíček vztahující se na regulované 
roamingové datové služby, a o jejich právu 
na převedení na datový eurotarif a z 
datového eurotarifu na jiný tarif podle 
odstavce 5.

6. Poskytovatelé roamingu do 30. června 
2012 jasným a srozumitelným způsobem 
a na trvalém nosiči jednotlivě informují 
všechny své roamingové zákazníky o 
datovém eurotarifu, o skutečnosti, že tento 
tarif bude platit nejpozději od 1. července 
2012 pro všechny roamingové zákazníky, 
kteří si dobrovolně nezvolili zvláštní tarif 
nebo balíček vztahující se na regulované 
roamingové datové služby, a o jejich právu 
na převedení na datový eurotarif a z 
datového eurotarifu na jiný tarif podle 
odstavce 5.

Or. en



PE526.176v01-00 188/215 AM\1013978CS.doc

CS

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:CS:PDF)

Pozměňovací návrh 791
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 6
Nařízení (EU) č. 531/2012
Čl. 14 – odst. 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže je spotřeba regulovaných 
maloobchodních roamingových služeb za 
sazby použitelné na domácí služby 
omezena odkazem na kritérium 
přiměřeného využití podle čl. 4a odst. 2, 
poskytovatelé roamingu uvědomí 
roamingové zákazníky v případě, že 
spotřeba roamingového volání a SMS 
zpráv dosáhne limitu přiměřeného využití, 
a zároveň roamingovým zákazníkům 
poskytnou základní individualizované 
informace o cenách roamingu za hlasová 
volání a SMS zprávy mimo sazbu domácí 
sítě nebo mimo daný balíček v souladu s 
odst. 1 druhým, čtvrtým a pátým 
pododstavcem tohoto článku.

Od 1. července 2017 platí, že je-li spotřeba 
regulovaných maloobchodních 
roamingových služeb za sazby použitelné 
na domácí služby omezena odkazem na 
kritérium přiměřeného využití podle čl. 6a
odst. 2, poskytovatelé roamingu uvědomí 
roamingové zákazníky v případě, že 
spotřeba roamingového volání a SMS 
zpráv dosáhne limitu přiměřeného využití, 
a zároveň roamingovým zákazníkům 
poskytnou základní individualizované 
informace o cenách roamingu za hlasová 
volání a SMS zprávy mimo sazbu domácí 
sítě nebo mimo daný balíček.

Or. de

Pozměňovací návrh 792
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 7
Nařízení (EU) č. 531/2012
Čl. 15 – odst. 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2a. Jestliže je spotřeba regulovaných 
maloobchodních roamingových služeb za 
sazby použitelné na domácí služby 

„2a. Od 1. července 2017 platí, že je-li
spotřeba regulovaných maloobchodních 
roamingových služeb za sazby použitelné 
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omezena odkazem na kritérium 
přiměřeného využití podle čl. 4a odst. 2, 
poskytovatelé roamingu uvědomí 
roamingové zákazníky v případě, že 
spotřeba datových roamingových služeb 
dosáhne limitu přiměřeného využití, a 
zároveň roamingovým zákazníkům 
poskytnou základní individualizované 
informace o cenách roamingu za datové 
služby mimo sazbu domácí sítě nebo mimo 
daný balíček v souladu s odstavcem 2 
tohoto článku. Odstavec 3 tohoto článku se 
použije na roamingové datové služby 
spotřebované mimo sazby použitelné na 
domácí služby nebo balíčky uvedené v čl. 
4a odst. 2.“

na domácí služby omezena odkazem na 
kritérium přiměřeného využití podle čl. 6a 
odst. 2, poskytovatelé roamingu uvědomí 
roamingové zákazníky v případě, že 
spotřeba datových roamingových služeb 
dosáhne limitu přiměřeného využití, a 
zároveň roamingovým zákazníkům 
poskytnou základní individualizované 
informace o cenách roamingu za datové 
služby mimo sazbu domácí sítě nebo mimo 
daný balíček v souladu s odstavcem 2 
tohoto článku. Odstavec 3 tohoto článku se 
použije na roamingové datové služby 
spotřebované mimo sazby použitelné na 
domácí služby nebo balíčky uvedené v čl. 
6a odst. 2.“

Or. de

Pozměňovací návrh 793
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) [...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 794
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) [...] vypouští se

Or. en



PE526.176v01-00 190/215 AM\1013978CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 795
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 8 – písm. a – bod i
Nařízení (EU) č. 531/2012
Článek 8 a (nový):

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a po veřejné konzultaci podá 
nejpozději do 31. prosince 2016 zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě.

1. Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a v souladu s odstavci 2 až 6 podá 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

2. Komise po veřejné konzultaci podá do
1. července 2015 zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě o tom, zda změní dobu 
platnosti nebo přezkoumá úroveň 
maximálních velkoobchodních cen 
stanovených v článcích 7, 9 a 12, rovněž s 
přihlédnutím k sazbě za uzavření účtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 796
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 8 – písm. a – bod i
Nařízení (EU) č. 531/2012
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu posílení hospodářské soutěže 
navrhne Komise po veřejné konzultaci do 
30. června 2015 Evropskému parlamentu 
a Radě přezkum úrovně maximálních 
velkoobchodních cen stanovených v 
článcích 7,9 a 12, rovněž s přihlédnutím 
k vývoji sazeb za ukončení volání.

Or. en
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Pozměňovací návrh 797
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 8 – písm. b – bod i
Nařízení č. 531/2012
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže ze zprávy vyplývá, že možnosti 
tarifu, podle kterého se sazba za domácí 
služby uplatňuje na domácí i regulované 
roamingové služby, nejsou alespoň jedním 
poskytovatelem roamingu v každém 
členském státě poskytovány ve všech 
maloobchodních balíčcích k přiměřenému 
využití, nebo že nabídky alternativních 
poskytovatelů roamingu nezpřístupnily 
zákazníkům v rámci Unie v podstatě 
rovnocenné maloobchodní roamingové 
tarify, Komise ve stejné lhůtě předloží 
Evropskému parlamentu a Radě vhodné 
návrhy, které budou danou situaci řešit, a 
zajistí, aby se v rámci vnitřního trhu 
nevyskytovaly rozdíly mezi vnitrostátními 
a roamingovými tarify.

Jestliže ze zprávy vyplývá, že možnosti 
tarifu, podle kterého se sazba za domácí 
služby uplatňuje na domácí i regulované 
roamingové služby, nejsou alespoň jedním 
poskytovatelem roamingu v každém 
členském státě poskytovány ve všech 
maloobchodních balíčcích k přiměřenému 
využití, nebo že nabídky alternativních 
poskytovatelů roamingu nezpřístupnily 
zákazníkům v rámci Unie v podstatě 
rovnocenné maloobchodní roamingové 
tarify, Komise do června 2015 po veřejné 
konzultaci a po vyžádání stanoviska 
BEREC, které v nejvyšší míře zohlední, 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
vhodné návrhy, které budou danou situaci 
řešit, a zajistí, aby se v rámci vnitřního trhu 
nevyskytovaly rozdíly mezi vnitrostátními 
a roamingovými tarify.

Or. en

Pozměňovací návrh 798
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 8 – písm. b – bod ii
Nařízení č. 531/2012
Čl. 19 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) změnit dobu platnosti nebo snížit úroveň 
maximálních velkoobchodních cen 
stanovených v článcích 7, 9 a 12 s cílem 
posílit schopnost všech poskytovatelů 

d) změnit dobu platnosti nebo snížit úroveň 
maximálních velkoobchodních cen 
stanovených v článcích 7, 9 a 12 s cílem 
posílit schopnost všech poskytovatelů 
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roamingu zpřístupnit v jednotlivých 
maloobchodních balíčcích k přiměřenému 
využití takové možnosti tarifu, podle nichž 
se uplatní sazba použitelná na domácí 
služby jak na domácí služby, tak na 
regulované roamingové služby stejně, jako 
by roamingové služby byly spotřebovány v 
domácí síti.

roamingu zpřístupnit v jednotlivých 
maloobchodních balíčcích k přiměřenému 
využití takové možnosti tarifu, podle nichž 
se uplatní sazba použitelná na domácí 
služby jak na domácí služby, tak na 
regulované roamingové služby stejně, jako 
by roamingové služby byly spotřebovány v 
domácí síti do července 2015.

Or. en

Pozměňovací návrh 799
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 8 a (nový)
Nařízení (EU) č. 531/2012
Článek 19

Původní znění Pozměňovací návrh

8a) Článek 19 se nahrazuje tímto:
Článek 19 Článek 19
Přezkum Přezkum

1. Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a po veřejné konzultaci podá do 
30. června 2016 zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě. Komise zejména 
posoudí, zda bylo dosaženo cílů nařízení.
Komise přitom přezkoumá mimo jiné:

1. Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a v souladu s odstavci 2 až 6 podá 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

a) zda se dostatečně rozvinula hospodářská 
soutěž, čímž by bylo odůvodněno ukončení 
maximálních maloobchodních cen;

2. Komise po konzultaci s BEREC podá 
do 30. září 2015 zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě o tom, zda změní dobu 
platnosti nebo přezkoumá úroveň sazeb za 
ukončení roamingového volání a 
maximálních velkoobchodních cen 
stanovených v článcích 7, 9 a 12.

b) zda bude existovat dostatečná 
hospodářská soutěž pro odstranění
maximálních velkoobchodních cen;

3. Komise po veřejné konzultaci podá do 
30. června 2016 zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě mimo jiné o:

c) vývoj a předpokládané budoucí trendy 
velkoobchodních a maloobchodních cen za 
poskytování hlasových, SMS a datových 

a) zda se dostatečně rozvinula hospodářská 
soutěž, čímž by bylo odůvodněno ukončení 
maximálních maloobchodních cen;
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komunikačních služeb roamingovým 
zákazníkům ve srovnání s cenami za 
mobilní komunikační služby na vnitrostátní 
úrovni v jednotlivých členských státech, a 
to zvlášť v případě zákazníků využívajících 
předplacené služby a zvlášť v případě 
tarifních zákazníků, jakož i vývoj a 
předpokládané budoucí trendy ohledně 
kvality a rychlosti těchto služeb;
d) dostupnosti a kvalitě služeb včetně 
služeb, které představují alternativu 
hlasových, SMS a datových roamingových 
služeb, zejména s ohledem na 
technologický vývoj;

b) zda bude existovat dostatečná 
hospodářská soutěž pro odstranění 
maximálních velkoobchodních cen;

e) do jaké míry měli spotřebitelé prospěch 
z reálného snížení cen roamingových 
služeb, rozmanitosti tarifů a produktů 
dostupných pro spotřebitele s různými 
zvyklostmi při využívání hovorů a z 
rozdílu mezi roamingovými a 
vnitrostátními tarify, včetně dostupnosti 
nabídek poskytujících jednotný tarif pro 
vnitrostátní a roamingové služby;

c) vývoj a předpokládané budoucí trendy 
velkoobchodních a maloobchodních cen za 
poskytování hlasových, SMS a datových 
komunikačních služeb roamingovým 
zákazníkům ve srovnání s cenami za 
mobilní komunikační služby na vnitrostátní 
úrovni v jednotlivých členských státech, a 
to zvlášť v případě zákazníků využívajících 
předplacené služby a zvlášť v případě 
tarifních zákazníků, jakož i vývoj a 
předpokládané budoucí trendy ohledně 
kvality a rychlosti těchto služeb;

f) míru hospodářské soutěže na 
maloobchodním i velkoobchodním trhu, 
zejména pak konkurenční postavení 
malých, nezávislých nebo začínajících 
operátorů, včetně konkurenčních účinků 
obchodních dohod a míry vzájemného 
propojení operátorů;

d) dostupnosti a kvalitě služeb včetně 
služeb, které představují alternativu 
hlasových, SMS a datových roamingových 
služeb, zejména s ohledem na 
technologický vývoj;

g) rozsah, v jakém provedení strukturálních 
opatření uvedených v článcích 3 a 4 
přineslo výsledky v rozvoji hospodářské 
soutěže na vnitřním trhu roamingových 
služeb, zda-li se rozdíl mezi roamingovým 
a vnitrostátním tarifem blíží nule;

e) do jaké míry měli spotřebitelé prospěch 
z reálného snížení cen roamingových 
služeb, rozmanitosti tarifů a produktů 
dostupných pro spotřebitele s různými 
zvyklostmi při využívání hovorů a z 
rozdílu mezi roamingovými a 
vnitrostátními tarify, včetně dostupnosti 
nabídek poskytujících jednotný tarif pro 
vnitrostátní a roamingové služby;

h) do jaké míry úroveň velkoobchodních a 
maloobchodních maximálních cen 
poskytuje odpovídající ochranu před 
přemrštěnými cenami pro spotřebitele 

f) míru hospodářské soutěže na 
maloobchodním i velkoobchodním trhu, 
zejména pak konkurenční postavení 
malých, nezávislých nebo začínajících 
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a současně umožňuje rozvoj hospodářské 
soutěže na vnitřním trhu roamingových 
služeb.

operátorů, včetně konkurenčních účinků 
obchodních dohod a míry vzájemného 
propojení operátorů;

2. Pokud ze zprávy vyplyne, že 
strukturální opatření stanovená tímto 
nařízením nejsou dostatečná k podpoře 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu 
roamingových služeb ve prospěch všech 
evropských spotřebitelů nebo že se rozdíly 
mezi roamingovými tarify a vnitrostátními 
tarify neblíží nule, Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě vhodné 
návrhy k řešení této situace, a tím k 
dosažení vnitřního trhu mobilních 
komunikačních služeb, kde v konečném 
důsledku nebude rozdíl mezi 
vnitrostátními a roamingovými tarify.
Komise zejména přezkoumá, zda je nutné:

g) rozsah, v jakém provedení strukturálních 
opatření uvedených v článcích 3 a 4 
přineslo výsledky v rozvoji hospodářské 
soutěže na vnitřním trhu roamingových 
služeb, zda-li se rozdíl mezi roamingovým 
a vnitrostátním tarifem blíží nule;

a) stanovit dodatečná technická a 
strukturální opatření,

h) do jaké míry úroveň velkoobchodních a 
maloobchodních maximálních cen 
poskytuje odpovídající ochranu před 
přemrštěnými cenami pro spotřebitele 
a současně umožňuje rozvoj hospodářské 
soutěže na vnitřním trhu roamingových 
služeb.

b) pozměnit strukturální opatření, 4. Pokud ze zprávy uvedené v odstavci 2 
vyplyne, že je třeba změnit dobu trvání 
nebo revidovat úroveň maximálních 
velkoobchodních poplatků nebo sazeb za 
ukončení roamingového volání, předloží
Komise do 31. prosince 2015 Evropskému 
parlamentu a Radě vhodné návrhy k řešení 
této situace.

c) prodloužit platnost a případně 
přezkoumat úroveň maximálních 
maloobchodních cen stanovených v 
článcích 8, 10 a 13,

Pokud ze zprávy uvedené v odstavci 3 
vyplyne, že strukturální opatření 
stanovená tímto nařízením nejsou 
dostatečná k podpoře hospodářské soutěže 
na vnitřním trhu roamingových služeb ve 
prospěch všech evropských spotřebitelů 
nebo že se rozdíly mezi roamingovými 
tarify a vnitrostátními tarify neblíží nule,
Komise do 31. prosince 2015 předloží
Evropskému parlamentu a Radě vhodné 
návrhy k řešení této situace, a tím k 
dosažení vnitřního trhu mobilních 
komunikačních služeb, kde v konečném 
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důsledku nebude rozdíl mezi 
vnitrostátními a roamingovými tarify.

d) změnit dobu platnosti nebo přezkoumat 
úroveň maximálních velkoobchodních 
cen stanovených v článcích 7, 9 a 12,

5. Komise dále předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu, a to každé dva 
roky od podání zprávy uvedené v odstavci 
1. Každá zpráva obsahuje shrnutí výsledků 
sledování poskytování roamingových 
služeb v Unii a posouzení pokroku 
dosaženého při plnění cílů tohoto nařízení, 
a to i s ohledem na záležitosti uvedené 
v odstavcích 2 a 3.

e) zavést jakékoli jiné nezbytné požadavky, 
včetně nerozlišování roamingových 
a vnitrostátních tarifů.

6. Aby bylo možné posoudit vývoj
hospodářské soutěže na trzích 
s roamingovými službami v celé EU, 
sdružení BEREC pravidelně shromažďuje 
údaje od vnitrostátních regulačních orgánů 
o vývoji maloobchodních a 
velkoobchodních cen za roamingové 
hlasové, SMS a datové služby. Tyto údaje 
jsou nejméně dvakrát ročně předávány 
Komisi. Komise je zveřejní.

3. Komise dále předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu, a to každé dva 
roky od podání zprávy uvedené v odstavci 
1. Každá zpráva obsahuje shrnutí výsledků 
sledování poskytování roamingových 
služeb v Unii a posouzení pokroku 
dosaženého při plnění cílů tohoto nařízení, 
a to i s ohledem na záležitosti uvedené 
v odstavcích 1 a 2.

Sdružení BEREC rovněž každoročně sbírá 
informace od vnitrostátních regulačních 
orgánů týkající se transparentnosti a 
srovnatelnosti různých tarifů nabízených 
operátory jejich zákazníkům. Komise tyto 
údaje a tato zjištění zveřejní.

4. Aby bylo možné posoudit vývoj 
hospodářské soutěže na trzích 
s roamingovými službami v celé EU, 
sdružení BEREC pravidelně shromažďuje 
údaje od vnitrostátních regulačních orgánů 
o vývoji maloobchodních a 
velkoobchodních cen za roamingové 
hlasové, SMS a datové služby. Tyto údaje 
jsou nejméně dvakrát ročně předávány 
Komisi. Komise je zveřejní.

Sdružení BEREC rovněž každoročně sbírá 
informace od vnitrostátních regulačních 
orgánů týkající se transparentnosti a 
srovnatelnosti různých tarifů nabízených 
operátory jejich zákazníkům. Komise tyto 
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údaje a tato zjištění zveřejní.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:CS:PDF)

Pozměňovací návrh 800
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 37 – bod 8 a (nový)
Nařízení (EU) č. 231/2012
Článek 19

Původní znění Pozměňovací návrh

8a) Článek 19 se nahrazuje tímto:
Přezkum 1. Komise přezkoumá fungování tohoto 

nařízení a v souladu s odstavci 2 až 6 podá 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

1. Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a po veřejné konzultaci podá do 
30. června 2016 zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě. Komise zejména 
posoudí, zda bylo dosaženo cílů nařízení.
Komise přitom přezkoumá mimo jiné:

2. Komise po veřejné konzultaci podá do 
30. června 2015 zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě o tom, zda změní dobu 
platnosti nebo přezkoumá úroveň 
maximálních velkoobchodních cen
stanovených v článcích 7, 9 a 12, rovněž s 
přihlédnutím k sazbě za uzavření účtu.

a) zda se dostatečně rozvinula 
hospodářská soutěž, čímž by bylo 
odůvodněno ukončení maximálních 
maloobchodních cen;

BEREC, do 30. června 2015, po veřejné 
konzultaci stanoví pokyny k opatřením 
přijatým k zamezení nezvyklého nebo 
podvodného využívání pro účely článku 
6a.

b) zda bude existovat dostatečná 
hospodářská soutěž pro odstranění
maximálních velkoobchodních cen;

3. Komise po veřejné konzultaci podá do 
30. června 2016 zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě mimo jiné o:

c) vývoj a předpokládané budoucí trendy 
velkoobchodních a maloobchodních cen 
za poskytování hlasových, SMS a 
datových komunikačních služeb 
roamingovým zákazníkům ve srovnání s 
cenami za mobilní komunikační služby na 
vnitrostátní úrovni v jednotlivých 
členských státech, a to zvlášť v případě 
zákazníků využívajících předplacené 

a) dostupnosti a kvalitě služeb včetně 
služeb, které představují alternativu 
hlasových, SMS a datových roamingových 
služeb, zejména s ohledem na 
technologický vývoj;
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služby a zvlášť v případě tarifních 
zákazníků, jakož i vývoj a předpokládané 
budoucí trendy ohledně kvality a rychlosti 
těchto služeb;
d) dostupnosti a kvalitě služeb včetně 
služeb, které představují alternativu 
hlasových, SMS a datových roamingových 
služeb, zejména s ohledem na 
technologický vývoj;

b) míře hospodářské soutěže na 
maloobchodním i velkoobchodním trhu, 
zejména pak konkurenčním postavení 
malých, nezávislých nebo začínajících 
operátorů, včetně konkurenčních účinků 
obchodních dohod a míry vzájemného 
propojení operátorů;

e) do jaké míry měli spotřebitelé prospěch 
z reálného snížení cen roamingových 
služeb, rozmanitosti tarifů a produktů 
dostupných pro spotřebitele s různými 
zvyklostmi při využívání hovorů a z 
rozdílu mezi roamingovými a 
vnitrostátními tarify, včetně dostupnosti 
nabídek poskytujících jednotný tarif pro 
vnitrostátní a roamingové služby;

c) rozsahu, v jakém provedení 
strukturálních opatření uvedených v 
článcích 3 a 4 přineslo výsledky v rozvoji 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu 
roamingových služeb.

f) míru hospodářské soutěže na 
maloobchodním i velkoobchodním trhu, 
zejména pak konkurenční postavení 
malých, nezávislých nebo začínajících 
operátorů, včetně konkurenčních účinků 
obchodních dohod a míry vzájemného 
propojení operátorů;

Komise zejména posoudí, zda je nutné 
stanovit dodatečná technická a 
strukturální opatření nebo strukturální 
opatření pozměnit.

g) rozsah, v jakém provedení 
strukturálních opatření uvedených v 
článcích 3 a 4 přineslo výsledky v rozvoji 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu 
roamingových služeb, zda-li se rozdíl mezi 
roamingovým a vnitrostátním tarifem blíží 
nule;

4. Pokud ze zprávy uvedené v odstavci 2 
vyplyne, že je třeba změnit dobu trvání 
nebo revidovat úroveň maximálních 
velkoobchodních poplatků, předloží
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
vhodné návrhy k řešení této situace.

h) do jaké míry úroveň velkoobchodních a 
maloobchodních maximálních cen 
poskytuje odpovídající ochranu před 
přemrštěnými cenami pro spotřebitele 
a současně umožňuje rozvoj hospodářské 
soutěže na vnitřním trhu roamingových 
služeb.

Pokud ze zprávy uvedené v odstavci 3 
vyplyne, strukturální opatření stanovená 
tímto nařízením nejsou dostatečná k 
podpoře hospodářské soutěže na vnitřním 
trhu roamingových služeb ve prospěch 
všech evropských spotřebitelů, Komise 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
vhodné návrhy k řešení této situace.

2. Pokud ze zprávy vyplyne, že 
strukturální opatření stanovená tímto 
nařízením nejsou dostatečná k podpoře 

V obou případech musí být návrhy na 
jakákoli vhodná opatření předloženy 
současně se zprávami.
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hospodářské soutěže na vnitřním trhu 
roamingových služeb ve prospěch všech 
evropských spotřebitelů nebo že se rozdíly 
mezi roamingovými tarify a vnitrostátními 
tarify neblíží nule, Komise předloží
Evropskému parlamentu a Radě vhodné 
návrhy k řešení této situace, a tím k 
dosažení vnitřního trhu mobilních 
komunikačních služeb, kde v konečném 
důsledku nebude rozdíl mezi 
vnitrostátními a roamingovými tarify. 
Komise zejména přezkoumá, zda je nutné:
a) stanovit dodatečná technická a 
strukturální opatření,

5. Komise dále předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu, a to každé dva 
roky od podání zprávy uvedené v odstavci 
3. Každá zpráva obsahuje shrnutí ohledně 
sledování poskytování roamingových 
služeb v Unii a posouzení pokroku 
dosaženého při plnění cílů tohoto nařízení.

b) pozměnit strukturální opatření, 6. Aby bylo možné posoudit vývoj 
hospodářské soutěže na trzích 
s roamingovými službami v celé EU, 
sdružení BEREC pravidelně shromažďuje 
údaje od vnitrostátních regulačních orgánů 
o vývoji maloobchodních a 
velkoobchodních cen za roamingové 
hlasové, SMS a datové služby. Tyto údaje 
jsou nejméně dvakrát ročně předávány 
Komisi. Komise je zveřejní.

c) prodloužit platnost a případně 
přezkoumat úroveň maximálních 
maloobchodních cen stanovených v 
článcích 8, 10 a 13,

Sdružení BEREC rovněž každoročně sbírá 
informace od vnitrostátních regulačních 
orgánů týkající se transparentnosti a 
srovnatelnosti různých tarifů nabízených 
operátory jejich zákazníkům. Komise tyto 
údaje a tato zjištění zveřejní.

d) změnit dobu platnosti nebo přezkoumat 
úroveň maximálních velkoobchodních 
cen stanovených v článcích 7, 9 a 12,
e) zavést jakékoli jiné nezbytné požadavky, 
včetně nerozlišování roamingových 
a vnitrostátních tarifů.
3. Komise dále předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu, a to každé dva 
roky od podání zprávy uvedené v odstavci 
1. Každá zpráva obsahuje shrnutí výsledků 
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sledování poskytování roamingových 
služeb v Unii a posouzení pokroku 
dosaženého při plnění cílů tohoto nařízení, 
a to i s ohledem na záležitosti uvedené 
v odstavcích 1 a 2.
4. Aby bylo možné posoudit vývoj 
hospodářské soutěže na trzích 
s roamingovými službami v celé EU, 
sdružení BEREC pravidelně shromažďuje 
údaje od vnitrostátních regulačních orgánů 
o vývoji maloobchodních a 
velkoobchodních cen za roamingové 
hlasové, SMS a datové služby. Tyto údaje 
jsou nejméně dvakrát ročně předávány 
Komisi. Komise je zveřejní.
Sdružení BEREC rovněž každoročně sbírá 
informace od vnitrostátních regulačních 
orgánů týkající se transparentnosti a 
srovnatelnosti různých tarifů nabízených 
operátory jejich zákazníkům. Komise tyto 
údaje a tato zjištění zveřejní.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:CS:PDF)

Pozměňovací návrh 801
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Návrh nařízení
Čl. 38 – bod 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 531/2012
Čl. 4 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 3 se doplňuje nový odstavec 
2a, který zní:
Konzultační úloha sdružení BEREC by 
měla být systematizována před 
vypracováním legislativních návrhů 
týkajících se odvětví elektronických 
komunikací.



PE526.176v01-00 200/215 AM\1013978CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 802
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 38 a (nový)
Rozhodnutí č. 243/2012/EU
Čl. 4 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38a
Změny rozhodnutí č. 243/2012/EU

Při stanovení struktury licenčních 
poplatků za přidělení spektra, musí 
příslušné vnitrostátní orgány zajistit, aby 
zvolená struktura poplatků 
minimalizovala dobu, v níž bude nová síť 
a služby k dispozici spotřebitelům a 
občanům tím, že:
a) zhodnotí relativní přínos alternativních 
struktur poplatků, včetně uhrazení 
pravidelného ročního poplatku za celou 
dobu trvání licence, z hlediska dopadu, 
který mají na investice, inovace a 
dostupnost určité služby v rámci celé 
Evropské unie; a
b) zhodnotí zahájení výběru těchto 
poplatků od data zahájení služeb, které 
jsou závislé na přidělení spektra. 

Or. en

Odůvodnění

Současná struktura poplatků ve většině členských států Unie se vyznačuje vysokými zálohami, 
které nejsou dobře sladěny s načasováním potřebných investic do sítí ani s vytvářením příjmů 
na základě využívání přiděleného spektra. Navrhuje se vyváženější přístup, který zhodnotí 
plný dopad, který mohou alternativní struktury poplatků mít na investice a inovace. 
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Pozměňovací návrh 803
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 531/2012
Čl. 4 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předkládá Evropskému parlamentu 
a Radě v pravidelných intervalech zprávy 
o hodnocení a přezkumu tohoto nařízení. 
První zprávu předloží nejpozději do 1. 
července 2018. Následné zprávy pak bude 
předkládat každé čtyři roky. Komise v 
případě potřeby předkládá příslušné 
návrhy, aby změnila toto nařízení a uvedla 
v soulad jiné právní nástroje, konkrétně s 
přihlédnutím k vývoji informačních 
technologií a s ohledem na pokrok 
v informační společnosti. Tyto zprávy se 
zveřejňují.

Komise předkládá Evropskému parlamentu 
a Radě v pravidelných intervalech zprávy 
o hodnocení a přezkumu tohoto nařízení. V 
každém případě Komise do 30. června 
2015 provede přezkum a hodnocení 
celkového právního rámce pro odvětví 
elektronických komunikací a předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
obsahující příslušné návrhy, aby změnila 
toto nařízení a uvedla v soulad jiné právní 
nástroje.

Or. de

Pozměňovací návrh 804
Edit Herczog

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 531/2012
Čl. 4 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě v pravidelných 
intervalech zprávy o hodnocení a 
přezkumu tohoto nařízení. První zprávu 
předloží nejpozději do 1. července 2018. 
Následné zprávy pak bude předkládat 
každé čtyři roky. Komise v případě potřeby 
předkládá příslušné návrhy, aby změnila 
toto nařízení a uvedla v soulad jiné právní 
nástroje, konkrétně s přihlédnutím k 

Komise provede komplexní vyhodnocení a 
přezkum celého předpisového rámce pro 
elektronické komunikace a předloží
Evropskému parlamentu a Radě do 30. 
června 2015 zprávu s vhodnými návrhy.
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vývoji informačních technologií a s 
ohledem na pokrok v informační 
společnosti. Tyto zprávy se zveřejňují.

Přezkum proběhne s ohledem na
– posouzení, zda lze odstranit asymetrické 
regulace v oblasti cen a přístupu založené 
na podnicích s významnou tržní silou 
z předpisového rámce EU;
– zhodnocení trvání potřeby další 
regulace, která by se vztahovala 
symetricky ke všem subjektům na trhu 
v rámci sbíhajícího se hodnotového 
řetězce;
– zajištění, aby měli uživatelé digitálních 
služeb možnost kontrolovat svůj digitální 
život a údaje tím, že se odstraní překážky v 
přechodu mezi operačními systémy bez 
ztráty aplikací a dat;
– zajištění rovných podmínek a vytvoření 
dostatečné ochrany pro spotřebitele, kteří 
využívají OTT on-line služby, ve srovnání 
s telekomunikačními službami, a to 
zavedením pravidel, která zajišťují, aby 
na OTT on-line služby byly uplatňovány 
zavedené zásady pro poskytování služeb 
elektronických komunikací, jako je 
transparentnost, nediskriminace, 
otevřenost, snadná změna poskytovatele, 
interoperabilita, komunikace podle 
modelu „každého s každým“ (any-to-any) 
a přenositelnost služeb.

Or. en

Odůvodnění

In its Communication accompanying this legislative proposal the Commission acknowledges 
the transitory nature of SMP based asymmetric ex-ante regulation and the need to establish a 
level playing field with so called ‘over the top’ online services in a converging all IP market. 
These are two basic requirements to provide for competitive framework conditions for the 
European ICT industry and we cannot afford to postpone these changes, essential for the 
recovery of our strategically important ICT sector. When the next revised framework will 
enter into force, we will have experienced two decades of transitory sector specific ex-ante 
SMP regulation. Already today we clearly observe that telecommunications markets are 
competitive and with the underlying market structure and established wholesale markets 
competition rules are already today able to sufficiently guarantee the competitive functioning 
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of telecommunications markets in Europe. This does not mean that we do not need to continue 
to provide for symmetric rules, applicable to all market players independent of any SMP to 
ensure basic security requirements and to sufficiently protect consumers. Well established 
principles which have proven their value in protecting consumers and keeping markets open 
for competition like any-to-any-communication, portability, non-discrimination, openness of 
platforms, transparency and the like should be applied in an appropriate way to all players in 
the converging all IP world.

Pozměňovací návrh 805
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 531/2012
Čl. 4 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě v pravidelných 
intervalech zprávy o hodnocení a 
přezkumu tohoto nařízení. První zprávu 
předloží nejpozději do 1. července 2018. 
Následné zprávy pak bude předkládat 
každé čtyři roky. Komise v případě potřeby 
předkládá příslušné návrhy, aby změnila 
toto nařízení a uvedla v soulad jiné právní 
nástroje, konkrétně s přihlédnutím k 
vývoji informačních technologií a s 
ohledem na pokrok v informační 
společnosti. Tyto zprávy se zveřejňují.

Komise provede komplexní posouzení a 
přezkum celého předpisového rámce pro 
elektronické komunikace a nejpozději do 
31. března 2015 informuje Evropský 
parlament a Radu o svých zjištěních spolu 
s případnými navrhovanými změnami. 

Or. de

Pozměňovací návrh 806
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě v pravidelných 

Komise provede komplexní posouzení a 
přezkum celého předpisového rámce pro 
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intervalech zprávy o hodnocení a 
přezkumu tohoto nařízení. První zprávu 
předloží nejpozději do 1. července 2018. 
Následné zprávy pak bude předkládat 
každé čtyři roky. Komise v případě potřeby 
předkládá příslušné návrhy, aby změnila 
toto nařízení a uvedla v soulad jiné právní 
nástroje, konkrétně s přihlédnutím k 
vývoji informačních technologií a s 
ohledem na pokrok v informační 
společnosti. Tyto zprávy se zveřejňují.

elektronické komunikace a nejpozději do 
31. března 2015 předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o hodnocení a 
přezkumu tohoto nařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 807
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předkládá Evropskému parlamentu 
a Radě v pravidelných intervalech zprávy 
o hodnocení a přezkumu tohoto nařízení. 
První zprávu předloží nejpozději do 1. 
července 2018. Následné zprávy pak bude 
předkládat každé čtyři roky. Komise v 
případě potřeby předkládá příslušné 
návrhy, aby změnila toto nařízení a uvedla 
v soulad jiné právní nástroje, konkrétně s 
přihlédnutím k vývoji informačních 
technologií a s ohledem na pokrok 
v informační společnosti. Tyto zprávy se 
zveřejňují.

Komise předkládá Evropskému parlamentu 
a Radě v pravidelných intervalech zprávy 
o hodnocení a přezkumu tohoto nařízení. 
První zprávu předloží nejpozději do 1. 
července 2018. Následné zprávy pak bude 
předkládat každé čtyři roky. Komise v 
případě potřeby předkládá příslušné 
návrhy, aby změnila toto nařízení a uvedla 
v soulad jiné právní nástroje, konkrétně s 
přihlédnutím k vývoji informačních 
technologií a s ohledem na pokrok 
v informační společnosti. Přezkum bude 
mimo jiné zahrnovat: 

Or. en

Pozměňovací návrh 808
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Přezkum Komise

Or. de

Pozměňovací návrh 809
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Přezkum bude mimo jiné zahrnovat 
doporučení Komise ze dne 17. prosince 
2007 o relevantních trzích produktů a 
služeb v odvětví elektronických 
komunikací, pro které přichází v úvahu 
regulace ex ante v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/21/ES o společném předpisovém 
rámci pro sítě a služby elektronických 
komunikací, včetně testu „tří kritérií“. 
Doporučení Komise 2003/311/ES ze dne 
17. prosince 2003 o relevantních trzích 
produktů a služeb zůstává v platnosti, 
dokud nebude proveden komplexní 
přezkum předpisového rámce;

Or. en

Odůvodnění

Případná změna stávajícího předpisového rámce a modelu hospodářské soutěže EU musí být 
provedena na základě komplexního přezkumu, veřejné konzultace a posouzení dopadů. Toto 
nařízení ani prováděcí akty Komise by neměly přezkumu bránit, v této souvislosti není změna 
platného seznamu relevantních trhů odůvodněná, dokud ji na základě přezkumu spolutvůrci 
právních předpisů neschválí.

Pozměňovací návrh 810
Gunnar Hökmark
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Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) celoevropské služby a operátory, s 
přihlédnutím k možnosti, aby Komise 
vymezila nadnárodní trhy v souladu s čl. 
15 odst. 4 směrnice 2002/21/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 811
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) usnadnit rozvoj celosvětově 
konkurenceschopných celoevropských 
poskytovatelů a poskytování 
přeshraničních služeb pro podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 812
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) zhodnotí, zda lze ukončit asymetrickou 
regulaci ceny a přístupu opírající se o 
významnou tržní sílu.

Or. de
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Pozměňovací návrh 813
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zjištění nadnárodních trhů nejprve 
jakožto prvního kroku, pokud jde o služby 
pro podniky; umožnění poskytovatelům 
informovat sdružení BEREC o svém 
úmyslu poskytovat na těchto trzích své 
služby, a dohled nad poskytovateli, kteří 
poskytují služby prostřednictvím BEREC;

Or. en

Pozměňovací návrh 814
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – bod 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) posoudí trvání potřeby stávajících 
ujednání, které platí stejně pro všechny 
subjekty na trhu v rámci hodnotového 
řetězce;

Or. de

Pozměňovací návrh 815
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – bod 3 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) zajistí, aby spotřebitelé a uživatelé 
digitálních služeb mohli kontrolovat svou 
digitální identitu a data a aby byla přijata 
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opatření s cílem usnadnit přechod mezi 
jednotlivými operačními systémy bez 
ztráty aplikací nebo dat;

Or. de

Pozměňovací návrh 816
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – bod iii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) jednotné povolení Unie, včetně 
celoevropského systému aukcí na 
udělování licencí ke spektru a struktura 
dohledu nad rámcem jako celkem;

Or. en

Pozměňovací návrh 817
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – bod 4 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) ujistí se, že se uplatňují jednotné 
výstupní podmínky a jednotné podmínky 
hospodářské soutěže pro telekomunikační 
služby a služby „over-the-top, a tudíž 
uživateli služeb „over-the-top může být 
zajištěna dostatečná ochrana. Při tom 
budou zohledněny zájména zásady 
transparentnosti, nediskriminace a 
interoperability, jakož i usnadnění změny 
poskytovatele.

Or. de
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Pozměňovací návrh 818
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – bod iv (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) širší uplatňování nápravy pomocí 
oddělení funkcí tím, že se zruší výjimečná 
povaha této povinnosti a tím se zvýší 
pobídky pro investice do sítě, což povede 
k dalšímu rozvoji vnitřního trhu v oblasti 
elektronických komunikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 819
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – bod v (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) podpora celosvětové 
konkurenceschopnosti Evropské unie a 
evropského digitálního průmyslu, ale také 
investic a inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 820
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Článek 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 39a
Evropský regulační a kontrolní orgán pro 

jednotný evropský trh elektronických 
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komunikací
Zřídí se nezávislý evropský regulační a 
kontrolní orgán pro jednotný evropský trh 
elektronických komunikací, jehož úkolem 
bude regulace a dohled nad fungováním 
evropského trhu elektronických 
komunikací. Provozní náklady tohoto 
nezávislého orgánu se pokryjí z povinného 
poplatku za elektronické komunikace.

Or. fr

Pozměňovací návrh 821
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 [...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 822
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha 1 – nadpis 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

MINIMÁLNÍ PARAMETRY NABÍDEK 
TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH 
PRODUKTŮ VIRTUÁLNÍHO 
ŠIROKOPÁSMOVÉHO PŘÍSTUPU

MINIMÁLNÍ PARAMETRY NABÍDEK 
TÝKAJÍCÍCH SE EVROPSKÝCH 
VYSOCE KVALITNÍCH PRODUKTŮ 
PŘÍSTUPU PRO POSKYTOVÁNÍ 
CELOEVROPSKÝCH SLUŽEB PRO 
OBCHODNÍ KOMUNIKACI

Or. en

Pozměňovací návrh 823
Catherine Trautmann
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Návrh nařízení
Příloha 1 – část 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. [...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 824
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Produkt velkoobchodního přístupu k pevné 
síti nabízený na třetí vrstvě sedmivrstvého 
modelu pro komunikační protokoly 
Mezinárodní organizace pro standardizaci 
(síťová vrstva – Network Layer) na úrovni 
bitového toku na úrovni IP s předávacími 
body, které umožňují vyšší stupeň 
agregace zdrojů, jako jsou např. celostátní 
nebo regionální úrovně

NABÍDKA 1: Vysoce kvalitní produkt 
velkoobchodního přístupu k pevné síti 
nabízený na třetí vrstvě sedmivrstvého 
modelu pro komunikační protokoly 
Mezinárodní organizace pro standardizaci 
(síťová vrstva – Network Layer) na úrovni 
bitového toku na úrovni IP s předávacími 
body, které umožňují vyšší stupeň 
agregace zdrojů, jako jsou např. celostátní 
nebo regionální úrovně

Or. en

Pozměňovací návrh 825
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 2 – bod 2.2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Schopnost podporovat různé úrovně 
kvality služeb (např. kvalitu služeb na 
úrovni 1, 2 a 3) s ohledem na:

Schopnost podporovat vysoké úrovně 
kvality služeb s ohledem na:

Or. en
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Pozměňovací návrh 826
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. NABÍDKA 3: 3. NABÍDKA 2:

Or. en

Pozměňovací návrh 827
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

MINIMÁLNÍ PARAMETRY 
EVROPSKÝCH PRODUKTŮ 
KONEKTIVITY SE ZARUČENOU 
KVALITOU SLUŽEB

vypouští se

Síťové prvky a související informace
– Popis produktu konektivity, který má být 
poskytnut v pevné síti, včetně technických 
vlastností a schválení veškerých 
příslušných norem.
Funkce sítě:
– smlouva o konektivitě zajišťující kvalitu 
služby mezi koncovými body vycházející ze 
specifikovaných společných parametrů, 
které umožňují poskytování alespoň 
těchto tříd služeb:
– hlasová volání a videohovory,
– vysílání audiovizuálního obsahu, a
– aplikace týkající se zásadních údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 828
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Příloha 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

MINIMÁLNÍ PARAMETRY 
EVROPSKÝCH PRODUKTŮ 
KONEKTIVITY SE ZARUČENOU 
KVALITOU SLUŽEB

vypouští se

Síťové prvky a související informace
– Popis produktu konektivity, který má být 
poskytnut v pevné síti, včetně technických 
vlastností a schválení veškerých 
příslušných norem.
Funkce sítě:
– smlouva o konektivitě zajišťující kvalitu 
služby mezi koncovými body vycházející ze 
specifikovaných společných parametrů, 
které umožňují poskytování alespoň 
těchto tříd služeb:
– hlasová volání a videohovory,
– vysílání audiovizuálního obsahu, a
– aplikace týkající se zásadních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 829
Petra Kammerevert

Návrh nařízení
Příloha 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

MINIMÁLNÍ PARAMETRY 
EVROPSKÝCH PRODUKTŮ 
KONEKTIVITY SE ZARUČENOU 
KVALITOU SLUŽEB

vypouští se
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Síťové prvky a související informace
– Popis produktu konektivity, který má být 
poskytnut v pevné síti, včetně technických 
vlastností a schválení veškerých 
příslušných norem.
Funkce sítě:
– smlouva o konektivitě zajišťující kvalitu 
služby mezi koncovými body vycházející ze 
specifikovaných společných parametrů, 
které umožňují poskytování alespoň 
těchto tříd služeb:
– hlasová volání a videohovory,
– vysílání audiovizuálního obsahu, a
– aplikace týkající se zásadních údajů.

Or. de

Pozměňovací návrh 830
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

MINIMÁLNÍ PARAMETRY 
EVROPSKÝCH PRODUKTŮ 
KONEKTIVITY SE ZARUČENOU 
KVALITOU SLUŽEB

vypouští se

Síťové prvky a související informace
– Popis produktu konektivity, který má být 
poskytnut v pevné síti, včetně technických 
vlastností a schválení veškerých 
příslušných norem.
Funkce sítě:
– smlouva o konektivitě zajišťující kvalitu 
služby mezi koncovými body vycházející ze 
specifikovaných společných parametrů, 
které umožňují poskytování alespoň 
těchto tříd služeb:
– hlasová volání a videohovory,
– vysílání audiovizuálního obsahu, a
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– aplikace týkající se zásadních údajů.

Or. en


