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Pozměňovací návrh 53

Hella Ranner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ustanovení čl. 8a odst. 3 směrnice 
2002/21/ES Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 7. března 2002 o společném 
předpisovém rámci pro sítě a služby 
elektronických komunikací (rámcová 
směrnice)3 stanoví, že Komise může 
předkládat Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrhy na vytvoření víceletých 
programů politiky rádiového spektra, které 
stanoví politickou orientaci a cíle pro 
strategické plánování a harmonizaci 
využívání rádiového spektra v souladu se 
směrnicemi platnými pro sítě a služby 
elektronických komunikací. Tato politická 
orientace a cíle by se měly týkat 
dostupnosti a účinného využívání 
rádiového spektra, což je nezbytnou 
podmínkou vytvoření a fungování 
vnitřního trhu. Tímto rozhodnutím nejsou 
dotčeny stávající právní předpisy EU, 
zejména směrnice 1999/5/ES a směrnice 
2002/20/ES a 2002/21/ES, jakož ani 
rozhodnutí č. 676/2002/ES. Nejsou jím 
dotčena ani opatření učiněná na 
vnitrostátní úrovni v souladu s právními 
předpisy EU, jež mají sledovat cíle 
v obecném zájmu, zejména opatření 
týkající se regulace obsahu a 
audiovizuální politiky a práva členských 
států organizovat a využívat své rádiové 
spektrum pro účely veřejného pořádku, 
veřejné bezpečnosti a obrany.

(1) Ustanovení čl. 8a odst. 3 směrnice 
2002/21/ES Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 7. března 2002 o společném 
předpisovém rámci pro sítě a služby 
elektronických komunikací (rámcová 
směrnice)3 stanoví, že Komise může 
předkládat Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrhy na vytvoření víceletých 
programů politiky rádiového spektra, které 
stanoví politickou orientaci a cíle pro 
strategické plánování a harmonizaci 
využívání rádiového spektra v souladu se 
směrnicemi platnými pro sítě a služby 
elektronických komunikací.

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ustanovení čl. 8a odst. 3 směrnice 
2002/21/ES Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 7. března 2002 o společném 
předpisovém rámci pro sítě a služby 
elektronických komunikací (rámcová 
směrnice)3 stanoví, že Komise může 
předkládat Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrhy na vytvoření víceletých 
programů politiky rádiového spektra, které 
stanoví politickou orientaci a cíle pro 
strategické plánování a harmonizaci 
využívání rádiového spektra v souladu se 
směrnicemi platnými pro sítě a služby 
elektronických komunikací. Tato politická 
orientace a cíle by se měly týkat 
dostupnosti a účinného využívání 
rádiového spektra, což je nezbytnou 
podmínkou vytvoření a fungování 
vnitřního trhu. Tímto rozhodnutím nejsou 
dotčeny stávající právní předpisy EU, 
zejména směrnice 1999/5/ES a směrnice 
2002/20/ES a 2002/21/ES, jakož ani 
rozhodnutí č. 676/2002/ES. Nejsou jím 
dotčena ani opatření učiněná na 
vnitrostátní úrovni v souladu s právními 
předpisy EU, jež mají sledovat cíle 
v obecném zájmu, zejména opatření 
týkající se regulace obsahu a 
audiovizuální politiky a práva členských 
států organizovat a využívat své rádiové 
spektrum pro účely veřejného pořádku, 
veřejné bezpečnosti a obrany.

(1) Ustanovení čl. 8a odst. 3 směrnice 
2002/21/ES Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 7. března 2002 o společném 
předpisovém rámci pro sítě a služby 
elektronických komunikací (rámcová 
směrnice)3 stanoví, že Komise může 
předkládat Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrhy na vytvoření víceletých 
programů politiky rádiového spektra, které 
stanoví politickou orientaci a cíle pro 
strategické plánování a harmonizaci 
využívání rádiového spektra v souladu se 
směrnicemi platnými pro sítě a služby 
elektronických komunikací.

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Petra Kammerevert

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ustanovení čl. 8a odst. 3 směrnice 
2002/21/ES Evropského parlamentu 
a Rady ze dne 7. března 2002 o společném 
předpisovém rámci pro sítě a služby 
elektronických komunikací (rámcová 
směrnice) stanoví, že Komise může 
předkládat Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrhy na vytvoření víceletých 
programů politiky rádiového spektra, které 
stanoví politickou orientaci a cíle pro 
strategické plánování a harmonizaci 
využívání rádiového spektra v souladu se 
směrnicemi platnými pro sítě a služby 
elektronických komunikací. Tato politická 
orientace a cíle by se měly týkat 
dostupnosti a účinného využívání 
rádiového spektra, což je nezbytnou 
podmínkou vytvoření a fungování 
vnitřního trhu. Tímto rozhodnutím nejsou 
dotčeny stávající právní předpisy EU, 
zejména směrnice 1999/5/ES a směrnice 
2002/20/ES a 2002/21/ES, jakož ani 
rozhodnutí č. 676/2002/ES. Nejsou jím 
dotčena ani opatření učiněná na 
vnitrostátní úrovni v souladu s právními 
předpisy EU, jež mají sledovat cíle 
v obecném zájmu, zejména opatření 
týkající se regulace obsahu 
a audiovizuální politiky a práva členských 
států organizovat a využívat své rádiové 
spektrum pro účely veřejného pořádku, 
veřejné bezpečnosti a obrany.

(1) Ustanovení čl. 8a odst. 3 směrnice 
2002/21/ES Evropského parlamentu 
a Rady ze dne 7. března 2002 o společném 
předpisovém rámci pro sítě a služby 
elektronických komunikací (rámcová 
směrnice) stanoví, že Komise může 
předkládat Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrhy na vytvoření víceletých 
programů politiky rádiového spektra, které 
stanoví politickou orientaci a cíle pro 
strategické plánování a harmonizaci 
využívání rádiového spektra v souladu se 
směrnicemi platnými pro sítě a služby 
elektronických komunikací. Tato politická 
orientace a cíle by se měly týkat 
dostupnosti a účinného využívání 
rádiového spektra, což je nezbytnou 
podmínkou vytvoření a fungování 
vnitřního trhu.

Or. de
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Pozměňovací návrh 56
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Petra Kammerevert

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Rádiové spektrum je hlavním zdrojem 
pro základní odvětví a služby včetně 
mobilní, bezdrátové širokopásmové 
a družicové komunikace, televizního 
a rozhlasového vysílání, dopravy, 
radiolokace a aplikací, jako jsou výstražná 
zařízení, dálková ovládání, přístroje pro 
nedoslýchavé, mikrofony a lékařské 
přístroje. Podporuje veřejné služby, jako je 
bezpečnost a bezpečnostní služby včetně 
civilní obrany, a vědeckou činnost, jako je 
meteorologie, pozorování Země, rádiová 
astronomie a výzkum vesmíru. Regulační 
opatření v oblasti rádiového spektra mají 
proto hospodářské, bezpečnostní, zdravotní 
i sociální důsledky, důsledky v oblasti 
veřejného zájmu, kultury, vědy, životního 
prostředí i techniky.

(2) Rádiové spektrum je veřejným statkem, 
který má významnou sociální, kulturní 
a hospodářskou hodnotu. Je hlavním 
zdrojem pro základní odvětví a služby 
včetně mobilní, bezdrátové širokopásmové 
a družicové komunikace, televizního 
a rozhlasového vysílání, dopravy, 
radiolokace a aplikací, jako jsou výstražná 
zařízení, dálková ovládání, přístroje pro 
nedoslýchavé, mikrofony a lékařské 
přístroje. Podporuje veřejné služby, jako je 
bezpečnost a bezpečnostní služby včetně 
civilní obrany, a vědeckou činnost, jako je 
meteorologie, pozorování Země, rádiová 
astronomie a výzkum vesmíru. Regulační 
opatření v oblasti rádiového spektra mají 
proto hospodářské, bezpečnostní, zdravotní 
i sociální důsledky, důsledky v oblasti 
veřejného zájmu, kultury, vědy, životního 
prostředí i techniky.
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Pozměňovací návrh 58
Hella Ranner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Rádiové spektrum je hlavním zdrojem 
pro základní odvětví a služby včetně 
mobilní, bezdrátové širokopásmové 
a družicové komunikace, televizního 
a rozhlasového vysílání, dopravy, 
radiolokace a aplikací, jako jsou výstražná 
zařízení, dálková ovládání, přístroje pro 
nedoslýchavé, mikrofony a lékařské 
přístroje. Podporuje veřejné služby, jako je 
bezpečnost a bezpečnostní služby včetně 
civilní obrany, a vědeckou činnost, jako je 
meteorologie, pozorování Země, rádiová 
astronomie a výzkum vesmíru. Regulační 
opatření v oblasti rádiového spektra mají 
proto hospodářské, bezpečnostní, zdravotní 
i sociální důsledky, důsledky v oblasti 
veřejného zájmu, kultury, vědy, životního 
prostředí i techniky.

(2) Rádiové spektrum je veřejným statkem, 
který má významnou sociální, kulturní 
a hospodářskou hodnotu. Je hlavním 
zdrojem pro základní odvětví a služby 
včetně mobilní, bezdrátové širokopásmové 
a družicové komunikace, televizního 
a rozhlasového vysílání, dopravy, 
radiolokace a aplikací, jako jsou výstražná 
zařízení, dálková ovládání, přístroje pro 
nedoslýchavé, mikrofony a lékařské 
přístroje. Podporuje veřejné služby, jako je 
bezpečnost a bezpečnostní služby včetně 
civilní obrany, a vědeckou činnost, jako je 
meteorologie, pozorování Země, rádiová 
astronomie a výzkum vesmíru. Regulační 
opatření v oblasti rádiového spektra mají 
proto hospodářské, bezpečnostní, zdravotní 
i sociální důsledky, důsledky v oblasti 
veřejného zájmu, kultury, vědy, životního 
prostředí i techniky.

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Rádiové spektrum je hlavním zdrojem 
pro základní odvětví a služby včetně 
mobilní, bezdrátové širokopásmové a 
družicové komunikace, televizního a 

(2) Rádiové spektrum je hlavním veřejným
zdrojem pro základní odvětví a služby 
včetně mobilní, bezdrátové širokopásmové 
a družicové komunikace, televizního a 
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rozhlasového vysílání, dopravy, 
radiolokace a aplikací, jako jsou výstražná 
zařízení, dálková ovládání, přístroje pro 
nedoslýchavé, mikrofony a lékařské 
přístroje. Podporuje veřejné služby, jako je 
bezpečnost a bezpečnostní služby včetně 
civilní obrany, a vědeckou činnost, jako je 
meteorologie, pozorování Země, rádiová 
astronomie a výzkum vesmíru. Regulační 
opatření v oblasti rádiového spektra mají 
proto hospodářské, bezpečnostní, zdravotní 
i sociální důsledky, důsledky v oblasti 
veřejného zájmu, kultury, vědy, životního 
prostředí i techniky.

rozhlasového vysílání, dopravy, 
radiolokace a aplikací, jako jsou výstražná 
zařízení, dálková ovládání, přístroje pro 
nedoslýchavé, mikrofony a lékařské 
přístroje. Podporuje veřejné služby, jako je 
bezpečnost a bezpečnostní služby včetně 
civilní obrany, a vědeckou činnost, jako je 
meteorologie, pozorování Země, rádiová 
astronomie a výzkum vesmíru. Regulační 
opatření v oblasti rádiového spektra mají 
proto hospodářské, bezpečnostní, zdravotní 
i sociální důsledky, důsledky v oblasti 
veřejného zájmu, kultury, vědy, životního 
prostředí i techniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Jens Rohde, Philippe Lamberts

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Strategické plánování a harmonizace 
využívání rádiového spektra na úrovni 
Evropské unie by mělo posílit jednotný trh 
služeb a zařízení bezdrátových 
elektronických komunikací, jakož i další 
politiky Unie vyžadující využívání spektra, 
a vytvořit tak nové příležitosti pro inovace, 
přispět k hospodářskému oživení a sociální 
integraci v celé Unii a současně 
respektovat důležité společenské, kulturní a 
ekonomické hodnoty spektra. Proto Unie 
potřebuje politický program, který bude 
zahrnovat celý vnitřní trh ve všech 
oblastech politik Unie souvisejících 
s využíváním rádiového spektra, jako jsou 
elektronické komunikace, výzkum a vývoj, 
doprava a energetika.

(3) Strategické plánování a harmonizace 
využívání rádiového spektra na úrovni 
Evropské unie by mělo posílit jednotný trh 
služeb a zařízení bezdrátových 
elektronických komunikací, jakož i další 
politiky Unie vyžadující využívání spektra, 
a vytvořit tak nové příležitosti pro inovace, 
přispět k hospodářskému oživení a sociální 
integraci v celé Unii a současně 
respektovat důležité společenské, kulturní a 
ekonomické hodnoty spektra. Využívání 
harmonizovaného spektra je rovněž 
důležité pro zajištění kvality služeb 
poskytovaných prostřednictvím 
elektronických komunikací a pro dosažení 
úspor z rozsahu snížením jak nákladů na 
zavádění bezdrátových sítí, tak výdajů 
spotřebitelů na bezdrátová zařízení. Proto 
Unie potřebuje politický program, který 
bude zahrnovat celý vnitřní trh ve všech 
oblastech politik Unie souvisejících 
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s využíváním rádiového spektra, jako jsou 
elektronické komunikace, výzkum a vývoj, 
doprava a energetika.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Paul Rübig

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Strategické plánování a harmonizace 
využívání rádiového spektra na úrovni 
Evropské unie by mělo posílit jednotný trh 
služeb a zařízení bezdrátových 
elektronických komunikací, jakož i další 
politiky Unie vyžadující využívání spektra, 
a vytvořit tak nové příležitosti pro inovace, 
přispět k hospodářskému oživení a sociální 
integraci v celé Unii a současně 
respektovat důležité společenské, kulturní a 
ekonomické hodnoty spektra. Proto Unie 
potřebuje politický program, který bude 
zahrnovat celý vnitřní trh ve všech 
oblastech politik Unie souvisejících 
s využíváním rádiového spektra, jako jsou 
elektronické komunikace, výzkum a vývoj, 
doprava a energetika.

(3) Strategické plánování a harmonizace 
využívání rádiového spektra na úrovni 
Evropské unie by mělo posílit jednotný trh 
služeb a zařízení bezdrátových 
elektronických komunikací, jakož i další 
politiky Unie vyžadující využívání spektra, 
a vytvořit tak nové příležitosti pro inovace, 
přispět k hospodářskému oživení a sociální 
integraci v celé Unii a současně 
respektovat důležité společenské, kulturní a 
ekonomické hodnoty spektra. Proto Unie 
potřebuje politický program, který bude 
zahrnovat celý vnitřní trh ve všech 
oblastech politik Unie souvisejících 
s využíváním rádiového spektra, jako jsou 
elektronické komunikace, výzkum a vývoj, 
doprava a energetika. Je třeba zamezit 
zdržení nezbytné reformy ze strany 
držitelů práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Ioan Enciu

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Strategické plánování a harmonizace (3) Strategické plánování a harmonizace 
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využívání rádiového spektra na úrovni 
Evropské unie by mělo posílit jednotný trh 
služeb a zařízení bezdrátových 
elektronických komunikací, jakož i další 
politiky Unie vyžadující využívání spektra, 
a vytvořit tak nové příležitosti pro inovace, 
přispět k hospodářskému oživení a sociální 
integraci v celé Unii a současně 
respektovat důležité společenské, kulturní a 
ekonomické hodnoty spektra. Proto Unie 
potřebuje politický program, který bude 
zahrnovat celý vnitřní trh ve všech 
oblastech politik Unie souvisejících 
s využíváním rádiového spektra, jako jsou 
elektronické komunikace, výzkum a vývoj, 
doprava a energetika.

využívání rádiového spektra na úrovni 
Evropské unie by mělo posílit jednotný trh 
služeb a zařízení bezdrátových 
elektronických komunikací, jakož i další 
politiky Unie vyžadující využívání spektra, 
a vytvořit tak nové příležitosti pro inovace, 
pracovní příležitosti, a tak zároveň přispět
k hospodářskému oživení a sociální 
integraci v celé Unii a současně 
respektovat důležité společenské, kulturní a 
ekonomické hodnoty spektra. Proto Unie 
potřebuje politický program, který bude 
zahrnovat celý vnitřní trh ve všech 
oblastech politik Unie souvisejících
s využíváním rádiového spektra, jako jsou 
elektronické komunikace, výzkum a vývoj, 
doprava a energetika.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Tento první program by měl podpořit 
hospodářskou soutěž, zavést rovné 
podmínky v celé Evropě a položit základy 
pro jednotný digitální trh; má-li být 
zajištěno plnohodnotné využívání 
potenciálu a výhod tohoto programu 
v oblasti rádiového spektra a jednotného 
trhu pro spotřebitele, program by měl být 
doplněn o nadcházející a nové návrhy, 
které umožní rozvoj on-line hospodářství, 
například ochrana údajů a evropský 
licenční systém pro on-line obsah;

Or. en
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Pozměňovací návrh 64
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) První program by měl podporovat 
zejména strategii Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění vzhledem k obrovskému 
potenciálu bezdrátových služeb pro rozvoj 
informační ekonomiky, rozvíjet a pomáhat 
odvětvím, jež závisejí na informačních a 
komunikačních technologiích, a překonání 
digitální propasti. Je to rovněž klíčové 
opatření v rámci Digitální agendy pro 
Evropu4, jejímž cílem je zajistit rychlý 
širokopásmový internet pro budoucí 
síťovou znalostní ekonomiku 
s ambiciózním cílem univerzálního 
širokopásmového pokrytí o rychlosti 
minimálně 30 Mbps pro všechny Evropany 
do roku 2020, čímž by měly být dosaženy 
udržitelné hospodářské a sociální přínosy 
digitálního jednotného trhu. Rovněž by měl 
podporovat a rozvíjet další odvětvové 
politiky Evropské unie, jako je udržitelné 
životní prostředí a hospodářské a sociální 
začlenění pro všechny občany Evropské 
unie. Vzhledem k významu bezdrátových 
aplikací pro inovace je tento program také 
hlavní iniciativou na podporu politik 
Evropské unie v oblasti inovací.

(4) První program by měl podporovat 
zejména strategii Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění vzhledem k obrovskému 
potenciálu bezdrátových služeb pro rozvoj 
informační ekonomiky, rozvíjet a pomáhat 
odvětvím, jež závisejí na informačních a 
komunikačních technologiích, a překonání 
digitální propasti. Je to rovněž klíčové 
opatření v rámci Digitální agendy pro 
Evropu4, jejímž cílem je zajistit rychlý 
širokopásmový internet pro budoucí 
síťovou znalostní ekonomiku 
s ambiciózním cílem univerzálního 
širokopásmového pokrytí. Poskytování 
nejvyšší možné rychlosti a kapacity 
širokopásmového připojení, zajištění 
minimální rychlosti 30 Mbps pro všechny 
do roku 2020 a přístupu 
k širokopásmovému připojení o rychlosti 
minimálně 100 Mbps pro alespoň 
polovinu evropských domácností je 
důležité pro podporu hospodářského růstu 
a celosvětové konkurenceschopnosti, čímž 
by měly být dosaženy udržitelné 
hospodářské a sociální přínosy digitálního 
jednotného trhu. Rovněž by měl 
podporovat a rozvíjet další odvětvové 
politiky Evropské unie, jako je udržitelné 
životní prostředí a hospodářské a sociální 
začlenění pro všechny občany Evropské 
unie. Vzhledem k významu bezdrátových 
aplikací pro inovace je tento program také 
hlavní iniciativou na podporu politik Unie 
v oblasti inovací. Současně (digitální) 
pozemní vysílání zůstává nejrozšířenější a 
nejupřednostňovanější televizní 
distribuční platformou, a to v případě 
bezplatných komerčních a 
veřejnoprávních televizí (přibližně 60 % 
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evropských domácností přijímá hlavní 
televizní signál z pozemního vysílání), 
přičemž v mnohých zemích je doplněn o 
širokou nabídku placených televizí. 
Komise a členské státy by proto měly při 
vytváření programu politiky rádiového 
spektra zohlednit jedinečné technologické, 
hospodářské a společenské výhody 
pozemního vysílání. Pozemní vysílání je 
základem pro pluralitu médií a silou 
veřejného zájmu. V současnosti je hlavní 
zárukou univerzálního přístupu k televizi 
v celé Evropě s minimálními náklady. Je 
všeobecně přístupný evropským 
spotřebitelům v celé EU a spotřebitelé si 
ho vybírají. Poptávka po lineárním 
televizním vysílání neklesá, ale roste. 
Návyky mnohých evropských televizních 
diváků se nezměnily a velká část z nich 
sleduje lineární televizní vysílání. 
V posledních letech navíc spotřebitelé 
výrazně investovali do zařízení digitálního 
pozemního vysílání.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Jan Březina, Alajos Mészáros

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) První program by měl podporovat 
zejména strategii Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění vzhledem k obrovskému 
potenciálu bezdrátových služeb pro rozvoj 
informační ekonomiky, rozvíjet a pomáhat 
odvětvím, jež závisejí na informačních a 
komunikačních technologiích, a překonání 
digitální propasti. Je to rovněž klíčové 
opatření v rámci Digitální agendy pro 
Evropu4, jejímž cílem je zajistit rychlý 
širokopásmový internet pro budoucí 

(4) První program by měl podporovat 
zejména strategii Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění vzhledem k obrovskému 
potenciálu bezdrátových služeb pro rozvoj 
informační ekonomiky, rozvíjet a pomáhat 
odvětvím, jež závisejí na informačních a 
komunikačních technologiích, a překonání 
digitální propasti. Rychlé rozšiřování 
především audiovizuální mediální služby 
je hnací silou poptávky po rychlosti a 
pokrytí. Je to rovněž klíčové opatření 
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síťovou znalostní ekonomiku 
s ambiciózním cílem univerzálního 
širokopásmového pokrytí o rychlosti 
minimálně 30 Mbps pro všechny
Evropany do roku 2020, čímž by měly být 
dosaženy udržitelné hospodářské a sociální 
přínosy digitálního jednotného trhu. 
Rovněž by měl podporovat a rozvíjet další 
odvětvové politiky Evropské unie, jako je 
udržitelné životní prostředí a hospodářské a 
sociální začlenění pro všechny občany 
Evropské unie. Vzhledem k významu 
bezdrátových aplikací pro inovace je tento 
program také hlavní iniciativou na podporu 
politik Evropské unie v oblasti inovací.

v rámci Digitální agendy pro Evropu, 
jejímž cílem je zajistit rychlý 
širokopásmový internet pro budoucí 
síťovou znalostní ekonomiku 
s ambiciózním cílem univerzálního 
širokopásmového pokrytí. Poskytování 
nejvyšší možné rychlosti a kapacity 
širokopásmového připojení, zajištění 
minimální rychlosti 30 Mbps pro všechny
do roku 2020 a přístupu 
k širokopásmovému připojení o rychlosti 
minimálně 100 Mbps pro alespoň 
polovinu evropských domácností je 
důležité pro podporu hospodářského růstu 
a celosvětové konkurenceschopnosti, čímž 
by měly být dosaženy udržitelné 
hospodářské a sociální přínosy digitálního 
jednotného trhu. Rovněž by měl 
podporovat a rozvíjet další odvětvové 
politiky Evropské unie, jako je udržitelné 
životní prostředí a hospodářské a sociální 
začlenění pro všechny občany Evropské 
unie. Vzhledem k významu bezdrátových 
aplikací pro inovace je tento program také 
hlavní iniciativou na podporu politik 
Evropské unie v oblasti inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Hella Ranner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) První program by měl určit hlavní 
zásady a cíle do roku 2015 pro členské 
státy a orgány Unie a stanovit konkrétní 
prováděcí iniciativy. I když je správa 
rádiového spektra stále převážně
v kompetenci jednotlivých států, musí být 
vykonávána v souladu se stávajícími 
právními předpisy Unie a musí umožňovat 
opatření zaměřená na plnění politik Unie.

(5) První program by měl určit hlavní 
zásady a cíle do roku 2015 pro členské 
státy a orgány Unie a stanovit konkrétní 
prováděcí iniciativy. Správa rádiového 
spektra je v kompetenci jednotlivých států. 
Měla by být v souladu se stávajícími 
právními předpisy Unie a měla by
umožňovat opatření zaměřená na plnění 
politiky Unie v oblasti rádiového spektra.
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Podle čl. 8a odst. 1 rámcové směrnice jsou 
členské státy povinny spolupracovat mezi 
sebou navzájem a s Komisí na 
strategickém plánovaní, koordinaci 
a harmonizaci využívání rádiového 
spektra.

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Petra Kammerevert

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) První program by měl určit hlavní 
zásady a cíle do roku 2015 pro členské 
státy a orgány Unie a stanovit konkrétní 
prováděcí iniciativy. I když je správa 
rádiového spektra stále převážně
v kompetenci jednotlivých států, musí být 
vykonávána v souladu se stávajícími 
právními předpisy Unie a musí umožňovat 
opatření zaměřená na plnění politik Unie.

(5) První program by měl určit hlavní 
zásady a cíle do roku 2015 pro členské 
státy a orgány Unie a stanovit konkrétní 
prováděcí iniciativy. Správa rádiového 
spektra je v kompetenci jednotlivých států. 
Měla by být v souladu se stávajícími 
právními předpisy Unie a měla by
umožňovat opatření zaměřená na plnění 
politiky Unie v oblasti rádiového spektra.
Podle čl. 8a odst. 1 rámcové směrnice jsou 
členské státy povinny spolupracovat mezi 
sebou navzájem a s Komisí na 
strategickém plánovaní, koordinaci 
a harmonizaci využívání rádiového 
spektra.

Or. de

Pozměňovací návrh 68
Jens Rohde

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) První program by měl určit hlavní
zásady a cíle do roku 2015 pro členské 

(5) První program by měl určit zásady a 
cíle do roku 2015 pro členské státy a 
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státy a orgány Unie a stanovit konkrétní 
prováděcí iniciativy. I když je správa 
rádiového spektra stále převážně 
v kompetenci jednotlivých států, musí být 
vykonávána v souladu se stávajícími 
právními předpisy Unie a musí umožňovat 
opatření zaměřená na plnění politik Unie.

orgány Unie a stanovit konkrétní prováděcí 
iniciativy. I když je správa rádiového 
spektra stále převážně v kompetenci 
jednotlivých států, musí být vykonávána 
v souladu se stávajícími právními předpisy 
Unie a musí umožňovat opatření zaměřená 
na plnění politik Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Petra Kammerevert

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Program by měl také zohledňovat 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 
o předpisovém rámci pro politiku
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) a technické poznatky Evropské 
konference správ pošt a telekomunikací 
(CEPT), aby politiky Unie, které souvisejí 
s rádiovým spektrem a byly schváleny 
Evropským parlamentem a Radou, mohly
být prováděny pomocí technických 
prováděcích opatření, přičemž tato 
opatření mohou být přijímána, kdykoli to 
bude pro provádění stávajících politik 
Evropské unie potřebné.

(6) Program by měl také zohledňovat 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady  
č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 
o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) a technické poznatky Evropské 
konference správ pošt a telekomunikací 
(CEPT). Politiky Unie, které souvisejí 
s rádiovým spektrem a byly schváleny 
Evropským parlamentem a Radou, mohou
být prováděny pomocí technických 
prováděcích ustanovení. Ta by měla 
vycházet z politické orientace a cílů 
politiky EU v oblasti rádiového spektra 
stanovených v čl. 8 písm. a) rámcové 
směrnice.

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Hella Ranner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Program by měl také zohledňovat 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 
o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) a technické poznatky Evropské 
konference správ pošt a telekomunikací 
(CEPT), aby politiky Unie, které souvisejí 
s rádiovým spektrem a byly schváleny 
Evropským parlamentem a Radou, mohly 
být prováděny pomocí technických 
prováděcích opatření, přičemž tato 
opatření mohou být přijímána, kdykoli to 
bude pro provádění stávajících politik 
Evropské unie potřebné.

(6) Program by měl také zohledňovat 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 
o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) a technické poznatky Evropské 
konference správ pošt a telekomunikací 
(CEPT). Politiky Unie, které souvisejí 
s rádiovým spektrem a byly schváleny 
Evropským parlamentem a Radou, mohou
být prováděny pomocí technických 
prováděcích ustanovení. Ta by měla 
vycházet z politické orientace a cílů 
politiky EU v oblasti rádiového spektra 
stanovených v čl. 8 písm. a) rámcové 
směrnice.

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Hella Ranner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Zajišťování optimálního využívání 
rádiového spektra si může vyžádat , aby 
Komise a členské státy zavedly 
mechanismus na usnadnění koexistence 
stávajících a nových zařízení přínosných 
pro konečné uživatele a spotřebitele.
Taková opatření mohou zahrnovat 
vytvoření dialogu se zúčastněnými 
stranami s cílem zajistit optimalizaci 
zkušenosti konečných uživatelů, vytvoření 
kompenzačních mechanismů určených 
k pokrytí nákladů na přesun a na 
koexistenci a organizování 
spotřebitelských informačních kampaní, 
ale neomezují se pouze na tyto oblasti.
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Pozměňovací návrh 72
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Zajišťování optimálního a 
produktivního využívání rádiového spektra 
si může vyžádat inovační řešení ve 
způsobu udělování oprávnění, jako je 
kolektivní využívání rádiového spektra, 
obecná oprávnění, aukce nebo sdílení 
infrastruktury. Uplatňování těchto zásad 
v Unii by mohlo být usnadněno tím, že pro 
využívání rádiového spektra budou 
stanoveny osvědčené postupy a bude 
podporováno sdílení informací a rovněž
budou stanoveny určité společné či 
konvergenční podmínky. Obecná 
oprávnění, která představují nejméně 
náročný systém, jsou zvláště zajímavá a 
nejvhodnější v souladu s článkem 5 
směrnice 2002/20/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Zajišťování optimálního 
a produktivního využívání rádiového 
spektra si může vyžádat inovační řešení ve 
způsobu udělování oprávnění, jako je 
kolektivní využívání rádiového spektra, 
obecná oprávnění, aukce nebo sdílení 
infrastruktury. Uplatňování těchto zásad 
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že pro využívání rádiového spektra budou 
stanoveny určité společné či konvergenční 
podmínky. Obecná oprávnění, která 
představují nejméně náročný systém, jsou 
zvláště zajímavá v případech, kdy nehrozí, 
že rozvoji dalších služeb bude bránit 
vzájemné rušení frekvencí.

v Unii by mohlo být usnadněno tím, že pro 
využívání rádiového spektra budou 
stanoveny osvědčené postupy a bude 
podporováno sdílení informací a rovněž
budou stanoveny určité společné či 
konvergenční podmínky. Obecná 
oprávnění, která představují nejméně 
náročný systém, jsou zvláště zajímavá 
v případech, kdy nehrozí, že rozvoji 
dalších služeb bude bránit vzájemné rušení 
frekvencí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Ačkoli jsou tzv. „kognitivní 
technologie“ stále ve vývoji, mohly by být 
již v současnosti zkoumány a dokonce i 
zavedeny pomocí geograficky 
lokalizovaných informací o využívání 
rádiového spektra, které by se mohly 
ideálně objevit i v analýze stavu.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) S cílem zaručit optimální využívání 
rádiového spektra, v neposlední řadě 
pokud jde o produkci, by měly být 
pořádány veřejné dražby za účelem 
vytváření příjmu pro státní pokladny 
a prosazování spravedlivých 
a transparentních postupů přidělování 
spektra. 

Or. it

Pozměňovací návrh 77
Hella Ranner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Obchodování s právy na rádiové 
spektrum by ve spojení s podmínkami jeho 
flexibilního využívání mělo významně 
napomoci hospodářskému růstu. Proto by 
se měla pásma, v nichž bylo flexibilní 
využití již právními předpisy Unie 
zavedeno, stát podle rámcové směrnice 
okamžitě obchodovatelná. Společné 
zásady pro formu a obsah takovýchto 
obchodovatelných práv a společná opatření 
zabraňující akumulaci rádiového spektra, 
jež by mohla vést ke vzniku dominantního 
postavení a nepatřičnému nevyužívání 
získaného spektra, by navíc usnadnily 
koordinované zavádění těchto opatření 
všemi členskými státy a nabývání 
uvedených práv kdekoli v Unii.

(8) Obchodování s právy na rádiové 
spektrum by ve spojení s podmínkami jeho 
flexibilního využívání mělo významně 
napomoci hospodářskému růstu. Společné 
zásady pro formu a obsah takovýchto 
obchodovatelných práv a společná opatření 
zabraňující akumulaci rádiového spektra, 
jež by mohla vést ke vzniku dominantního 
postavení a nepatřičnému nevyužívání 
získaného spektra, by navíc usnadnily 
koordinované zavádění těchto opatření 
všemi členskými státy a nabývání 
uvedených práv kdekoli v Unii.

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Petra Kammerevert

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Obchodování s právy na rádiové 
spektrum by ve spojení s podmínkami jeho 
flexibilního využívání mělo významně 
napomoci hospodářskému růstu. Proto by 
se měla pásma, v nichž bylo flexibilní 
využití již právními předpisy Unie 
zavedeno, stát podle rámcové směrnice 
okamžitě obchodovatelná. Společné 
zásady pro formu a obsah takovýchto 
obchodovatelných práv a společná opatření 
zabraňující akumulaci rádiového spektra, 
jež by mohla vést ke vzniku dominantního 
postavení a nepatřičnému nevyužívání 
získaného spektra, by navíc usnadnily 
koordinované zavádění těchto opatření 

(8) Obchodování s právy na rádiové 
spektrum by ve spojení s podmínkami jeho 
flexibilního využívání mělo významně 
napomoci hospodářskému růstu. Společné 
zásady pro formu a obsah takovýchto 
obchodovatelných práv a společná opatření 
zabraňující akumulaci rádiového spektra, 
jež by mohla vést ke vzniku dominantního 
postavení a nepatřičnému nevyužívání 
získaného spektra, by navíc usnadnily 
koordinované zavádění těchto opatření 
všemi členskými státy a nabývání 
uvedených práv kdekoli v Unii.



AM\858840CS.doc 21/95 PE460.615v01-00

CS

všemi členskými státy a nabývání 
uvedených práv kdekoli v Unii.

Or. de

Pozměňovací návrh 79
Hermann Winkler

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Obchodování s právy na rádiové 
spektrum by ve spojení s podmínkami jeho 
flexibilního využívání mělo významně 
napomoci hospodářskému růstu. Proto by 
se měla pásma, v nichž bylo flexibilní 
využití již právními předpisy Unie 
zavedeno, stát podle rámcové směrnice 
okamžitě obchodovatelná. Společné zásady 
pro formu a obsah takovýchto 
obchodovatelných práv a společná opatření 
zabraňující akumulaci rádiového spektra, 
jež by mohla vést ke vzniku dominantního 
postavení a nepatřičnému nevyužívání 
získaného spektra, by navíc usnadnily 
koordinované zavádění těchto opatření 
všemi členskými státy a nabývání 
uvedených práv kdekoli v Unii.

(8) Obchodování s právy na rádiové 
spektrum by ve spojení s podmínkami jeho 
flexibilního využívání mělo významně 
napomoci hospodářskému růstu. Proto by 
se měla pásma, v nichž bylo flexibilní 
využití již právními předpisy Unie 
zavedeno, stát podle rámcové směrnice 
okamžitě obchodovatelná. Společné zásady 
pro formu a obsah takovýchto 
obchodovatelných práv a společná opatření 
zabraňující akumulaci rádiového spektra, 
jež by mohla vést ke vzniku dominantního 
postavení a nepatřičnému nevyužívání 
získaného spektra, by navíc usnadnily 
koordinované zavádění těchto opatření 
všemi členskými státy a nabývání 
uvedených práv kdekoli v Unii. Kromě 
toho se pro dosažení cílů „Digitální 
agendy pro Evropu“ jeví jako smysluplné 
využívat část příjmů z dražeb práv na 
rádiové spektrum („digitální 
dividenda“)na urychlení zavádění 
širokopásmových sítí.

Or. de

Pozměňovací návrh 80
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Obchodování s právy na rádiové 
spektrum by ve spojení s podmínkami jeho 
flexibilního využívání mělo významně 
napomoci hospodářskému růstu. Proto by 
se měla pásma, v nichž bylo flexibilní 
využití již právními předpisy Unie 
zavedeno, stát podle rámcové směrnice 
okamžitě obchodovatelná. Společné zásady 
pro formu a obsah takovýchto 
obchodovatelných práv a společná opatření 
zabraňující akumulaci rádiového spektra, 
jež by mohla vést ke vzniku dominantního 
postavení a nepatřičnému nevyužívání 
získaného spektra, by navíc usnadnily 
koordinované zavádění těchto opatření 
všemi členskými státy a nabývání 
uvedených práv kdekoli v Unii.

(8) Obchodování s právy na rádiové 
spektrum by ve spojení s podmínkami jeho 
flexibilního využívání mělo významně 
napomoci hospodářskému růstu. Proto by 
se měla pásma, v nichž bylo flexibilní 
využití již právními předpisy Unie 
zavedeno, stát podle rámcové směrnice 
okamžitě obchodovatelná. Společné zásady 
pro formu a obsah takovýchto 
obchodovatelných práv a společná opatření 
zabraňující akumulaci rádiového spektra a 
společné normy pro odebírání těchto 
licenčních práv, jež by mohla vést ke 
vzniku dominantního postavení a 
nepatřičnému nevyužívání získaného 
spektra, by navíc usnadnily koordinované 
zavádění těchto opatření všemi členskými 
státy a nabývání uvedených práv kdekoli 
v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Paul Rübig

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Jak je zdůrazněno v Digitální agendě 
pro Evropu, je bezdrátové širokopásmové 
připojení důležitým prostředkem pro 
podporu hospodářské soutěže, možností 
volby na straně spotřebitele a lepší 
přístupnosti ve venkovských a jiných 
oblastech, kde by zavedení fyzického 
širokopásmového připojení bylo obtížné 
nebo ekonomicky neschůdné. Správa 
rádiového spektra může nicméně 
hospodářskou soutěž nepříznivě ovlivňovat 
tím, že změní úlohu a postavení tržních 
subjektů, například když stávající uživatelé 

(9) Jak je zdůrazněno v Digitální agendě 
pro Evropu, je bezdrátové širokopásmové 
připojení důležitým prostředkem pro 
podporu hospodářské soutěže, možností 
volby na straně spotřebitele a lepší 
přístupnosti ve venkovských a jiných 
oblastech, kde by zavedení fyzického 
širokopásmového připojení bylo obtížné 
nebo ekonomicky neschůdné. Správa 
rádiového spektra může nicméně 
hospodářskou soutěž nepříznivě ovlivňovat 
tím, že změní úlohu a postavení tržních 
subjektů, například když stávající uživatelé 
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získají nepatřičné konkurenční výhody. 
Omezená přístupnost rádiového spektra, 
zejména v případech, kdy by vhodné 
rádiové spektrum bylo hůře dostupné, se 
může stát překážkou v zavádění nových
služeb nebo aplikací a může omezovat 
inovace a hospodářskou soutěž. Získávání 
nových užívacích práv, a to i formou 
obchodování s rádiovým spektrem či 
jiných transakcí mezi uživateli, a zavádění 
nových pružných kritérií pro používání 
rádiového spektra může mít dopad na 
stávající situaci hospodářské soutěže. 
Členské státy by proto měly přijmout 
vhodná předběžná i následná regulační 
opatření (jako je novelizace stávajících 
práv, zákaz některých způsobů nabývání 
práv na rádiové spektrum, stanovení 
podmínek pro hromadění rádiového 
spektra a jeho efektivní využívání, jako 
jsou podmínky, na něž odkazuje čl. 9 odst. 
7 rámcové směrnice, omezení rozsahu 
rádiového spektra pro jednotlivé 
provozovatele a případně zamezení 
nadměrné akumulaci rádiového spektra), 
aby se vyhnuly narušení hospodářské 
soutěže podle zásad čl. 5 odst. 6 směrnice 
2002/20/ES (autorizační směrnice) a čl. 1 
odst. 2 směrnice 87/372/EHS (směrnice 
GSM).

získají nepatřičné konkurenční výhody. 
Podmínky přiznávání práv proto musí 
zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž, 
aby byla zabezpečena širokopásmová 
komunikace v regionech, a současně 
nesmí bránit novým subjektům ve vstupu 
na trh. Nové technologie by také neměly 
být znevýhodňovány jenom proto, že jsou 
na trhu dostupné kratší dobu. Omezená 
přístupnost rádiového spektra, zejména 
v případech, kdy by vhodné rádiové 
spektrum bylo hůře dostupné, se může stát 
překážkou v zavádění nových služeb nebo 
aplikací a může omezovat inovace a 
hospodářskou soutěž. Získávání nových 
užívacích práv, a to i formou obchodování 
s rádiovým spektrem či jiných transakcí 
mezi uživateli, a zavádění nových 
pružných kritérií pro používání rádiového 
spektra může mít dopad na stávající situaci 
hospodářské soutěže. Členské státy by 
proto měly přijmout vhodná předběžná i 
následná regulační opatření (jako 
je novelizace stávajících práv, zákaz 
některých způsobů nabývání práv na 
rádiové spektrum, stanovení podmínek pro 
hromadění rádiového spektra a jeho 
efektivní využívání, jako jsou podmínky, 
na něž odkazuje čl. 9 odst. 7 rámcové 
směrnice, omezení rozsahu rádiového 
spektra pro jednotlivé provozovatele a 
případně zamezení nadměrné akumulaci 
rádiového spektra), aby se vyhnuly 
narušení hospodářské soutěže podle zásad 
čl. 5 odst. 6 směrnice 2002/20/ES 
(autorizační směrnice) a čl. 1 odst. 2 
směrnice 87/372/EHS (směrnice GSM).

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Gunnar Hökmark

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Jak je zdůrazněno v Digitální agendě 
pro Evropu, je bezdrátové širokopásmové 
připojení důležitým prostředkem pro 
podporu hospodářské soutěže, možností 
volby na straně spotřebitele a lepší 
přístupnosti ve venkovských a jiných 
oblastech, kde by zavedení fyzického 
širokopásmového připojení bylo obtížné 
nebo ekonomicky neschůdné. Správa 
rádiového spektra může nicméně 
hospodářskou soutěž nepříznivě ovlivňovat 
tím, že změní úlohu a postavení tržních 
subjektů, například když stávající uživatelé 
získají nepatřičné konkurenční výhody. 
Omezená přístupnost rádiového spektra, 
zejména v případech, kdy by vhodné 
rádiové spektrum bylo hůře dostupné, se 
může stát překážkou v zavádění nových 
služeb nebo aplikací a může omezovat 
inovace a hospodářskou soutěž. Získávání 
nových užívacích práv, a to i formou 
obchodování s rádiovým spektrem či 
jiných transakcí mezi uživateli, a zavádění 
nových pružných kritérií pro používání 
rádiového spektra může mít dopad na 
stávající situaci hospodářské soutěže. 
Členské státy by proto měly přijmout 
vhodná předběžná i následná regulační 
opatření (jako je novelizace stávajících 
práv, zákaz některých způsobů nabývání 
práv na rádiové spektrum, stanovení 
podmínek pro hromadění rádiového 
spektra a jeho efektivní využívání, jako 
jsou podmínky, na něž odkazuje čl. 9 odst. 
7 rámcové směrnice, omezení rozsahu 
rádiového spektra pro jednotlivé 
provozovatele a případně zamezení 
nadměrné akumulaci rádiového spektra), 
aby se vyhnuly narušení hospodářské 
soutěže podle zásad čl. 5 odst. 6 směrnice 
2002/20/ES (autorizační směrnice) a čl. 1 
odst. 2 směrnice 87/372/EHS (směrnice 
GSM).

(9) Jak je zdůrazněno v Digitální agendě 
pro Evropu, je bezdrátové širokopásmové 
připojení důležitým prostředkem pro 
podporu celoevropské hospodářské 
soutěže, rovných podmínek v celé Evropě,  
možností volby na straně spotřebitele a 
lepší přístupnosti ve venkovských a jiných 
oblastech, kde by zavedení fyzického 
širokopásmového připojení bylo obtížné 
nebo ekonomicky neschůdné. Správa 
rádiového spektra může nicméně 
hospodářskou soutěž nepříznivě ovlivňovat 
tím, že změní úlohu a postavení tržních 
subjektů, například když stávající uživatelé 
získají nepatřičné konkurenční výhody. 
Omezená přístupnost rádiového spektra, 
zejména v případech, kdy by vhodné 
rádiové spektrum bylo hůře dostupné, se 
může stát překážkou v zavádění nových 
služeb nebo aplikací a může omezovat 
inovace a hospodářskou soutěž. Získávání 
nových užívacích práv, a to i formou 
obchodování s rádiovým spektrem či 
jiných transakcí mezi uživateli, a zavádění 
nových pružných kritérií pro používání 
rádiového spektra může mít dopad na 
stávající situaci hospodářské soutěže. 
Členské státy by proto měly přijmout 
vhodná předběžná i následná regulační 
opatření (jako je novelizace stávajících 
práv, zákaz některých způsobů nabývání 
práv na rádiové spektrum, stanovení 
podmínek pro hromadění rádiového 
spektra a jeho efektivní využívání, jako 
jsou podmínky, na něž odkazuje čl. 9 odst. 
7 rámcové směrnice, omezení rozsahu 
rádiového spektra pro jednotlivé 
provozovatele a případně zamezení 
nadměrné akumulaci rádiového spektra), 
aby se vyhnuly narušení hospodářské 
soutěže podle zásad čl. 5 odst. 6 směrnice 
2002/20/ES (autorizační směrnice) a čl. 1 
odst. 2 směrnice 87/372/EHS (směrnice 
GSM). Členské státy mohou rovněž 
podniknout kroky, aby zajistily 
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rovnoměrnější přidělování spektra mezi 
hospodářské subjekty tím, že vyhradí 
spektrum novým subjektům 
v kmitočtovém pásmu či skupině pásem 
s podobnými vlastnostmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Jak je zdůrazněno v Digitální agendě 
pro Evropu, je bezdrátové širokopásmové 
připojení důležitým prostředkem pro 
podporu hospodářské soutěže, možností 
volby na straně spotřebitele a lepší 
přístupnosti ve venkovských a jiných 
oblastech, kde by zavedení fyzického 
širokopásmového připojení bylo obtížné 
nebo ekonomicky neschůdné. Správa 
rádiového spektra může nicméně 
hospodářskou soutěž nepříznivě ovlivňovat 
tím, že změní úlohu a postavení tržních 
subjektů, například když stávající uživatelé 
získají nepatřičné konkurenční výhody. 
Omezená přístupnost rádiového spektra, 
zejména v případech, kdy by vhodné 
rádiové spektrum bylo hůře dostupné, se 
může stát překážkou v zavádění nových 
služeb nebo aplikací a může omezovat 
inovace a hospodářskou soutěž. Získávání 
nových užívacích práv, a to i formou 
obchodování s rádiovým spektrem či 
jiných transakcí mezi uživateli, a zavádění 
nových pružných kritérií pro používání 
rádiového spektra může mít dopad na 
stávající situaci hospodářské soutěže. 
Členské státy by proto měly přijmout 
vhodná předběžná i následná regulační 
opatření (jako je novelizace stávajících 
práv, zákaz některých způsobů nabývání 

(9) Jak je zdůrazněno v Digitální agendě 
pro Evropu, je bezdrátové širokopásmové 
připojení důležitým prostředkem pro 
podporu  hospodářské soutěže, rovných 
podmínek v celé Evropě,  možností volby 
na straně spotřebitele a lepší přístupnosti 
ve venkovských a jiných oblastech, kde by 
zavedení fyzického širokopásmového 
připojení bylo obtížné nebo ekonomicky 
neschůdné. Správa rádiového spektra může 
nicméně hospodářskou soutěž nepříznivě 
ovlivňovat tím, že změní úlohu a postavení 
tržních subjektů, například když stávající 
uživatelé získají nepatřičné konkurenční 
výhody. Omezená přístupnost rádiového 
spektra, zejména v případech, kdy by 
vhodné rádiové spektrum bylo hůře 
dostupné, se může stát překážkou v 
zavádění nových služeb nebo aplikací 
a může omezovat inovace a hospodářskou 
soutěž. Získávání nových užívacích práv, a 
to i formou obchodování s rádiovým 
spektrem či jiných transakcí mezi uživateli, 
a zavádění nových pružných kritérií pro 
používání rádiového spektra může mít 
dopad na stávající situaci hospodářské 
soutěže. Členské státy by proto měly 
přijmout vhodná předběžná i následná 
regulační opatření (jako je novelizace 
stávajících práv, zákaz některých způsobů 
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práv na rádiové spektrum, stanovení 
podmínek pro hromadění rádiového 
spektra a jeho efektivní využívání, jako 
jsou podmínky, na něž odkazuje čl. 9 odst. 
7 rámcové směrnice, omezení rozsahu 
rádiového spektra pro jednotlivé 
provozovatele a případně zamezení 
nadměrné akumulaci rádiového spektra), 
aby se vyhnuly narušení hospodářské 
soutěže podle zásad čl. 5 odst. 6 směrnice 
2002/20/ES (autorizační směrnice) a čl. 1 
odst. 2 směrnice 87/372/EHS (směrnice 
GSM).

nabývání práv na rádiové spektrum, 
stanovení podmínek pro hromadění 
rádiového spektra a jeho efektivní 
využívání, jako jsou podmínky, na něž
odkazuje čl. 9 odst. 7 rámcové směrnice, 
omezení rozsahu rádiového spektra pro 
jednotlivé provozovatele a případně 
zamezení nadměrné akumulaci rádiového 
spektra), aby se vyhnuly narušení 
hospodářské soutěže podle zásad čl. 5 odst. 
6 směrnice 2002/20/ES (autorizační 
směrnice) a čl. 1 odst. 2 směrnice 
87/372/EHS (směrnice GSM). Členské 
státy mohou rovněž podniknout kroky, 
aby zajistily rovnoměrnější přidělování 
spektra mezi hospodářské subjekty tím, že 
vyhradí spektrum novým subjektům 
v kmitočtovém pásmu či skupině pásem 
s podobnými vlastnostmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Jak je zdůrazněno v Digitální agendě 
pro Evropu, je bezdrátové širokopásmové 
připojení důležitým prostředkem pro 
podporu hospodářské soutěže, možností 
volby na straně spotřebitele a lepší 
přístupnosti ve venkovských a jiných 
oblastech, kde by zavedení fyzického 
širokopásmového připojení bylo obtížné 
nebo ekonomicky neschůdné. Správa 
rádiového spektra může nicméně 
hospodářskou soutěž nepříznivě ovlivňovat 
tím, že změní úlohu a postavení tržních 
subjektů, například když stávající uživatelé 
získají nepatřičné konkurenční výhody. 
Omezená přístupnost rádiového spektra, 
zejména v případech, kdy by vhodné 

(9) Jak je zdůrazněno v Digitální agendě 
pro Evropu, je bezdrátové širokopásmové 
připojení důležitým prostředkem pro 
podporu  hospodářské soutěže a rovných 
podmínek v celé Evropě,  možností volby 
na straně spotřebitele a lepší přístupnosti 
ve venkovských a jiných oblastech, kde by 
zavedení fyzického širokopásmového 
připojení bylo obtížné nebo ekonomicky 
neschůdné. Správa rádiového spektra může 
nicméně hospodářskou soutěž nepříznivě 
ovlivňovat tím, že změní úlohu a postavení 
tržních subjektů, například když stávající 
uživatelé získají nepatřičné konkurenční 
výhody. Omezená přístupnost rádiového 
spektra, zejména v případech, kdy by 
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rádiové spektrum bylo hůře dostupné, se 
může stát překážkou v zavádění nových 
služeb nebo aplikací a může omezovat 
inovace a hospodářskou soutěž. Získávání 
nových užívacích práv, a to i formou 
obchodování s rádiovým spektrem či 
jiných transakcí mezi uživateli, a zavádění 
nových pružných kritérií pro používání 
rádiového spektra může mít dopad na 
stávající situaci hospodářské soutěže.
Členské státy by proto měly přijmout 
vhodná předběžná i následná regulační 
opatření (jako je novelizace stávajících 
práv, zákaz některých způsobů nabývání 
práv na rádiové spektrum, stanovení 
podmínek pro hromadění rádiového 
spektra a jeho efektivní využívání, jako 
jsou podmínky, na něž odkazuje čl. 9 odst. 
7 rámcové směrnice, omezení rozsahu 
rádiového spektra pro jednotlivé 
provozovatele a případně zamezení 
nadměrné akumulaci rádiového spektra), 
aby se vyhnuly narušení hospodářské 
soutěže podle zásad čl. 5 odst. 6 směrnice 
2002/20/ES (autorizační směrnice) a čl. 1 
odst. 2 směrnice 87/372/EHS (směrnice 
GSM).

vhodné rádiové spektrum bylo hůře 
dostupné, se může stát překážkou v 
zavádění nových služeb nebo aplikací 
a může omezovat inovace a hospodářskou 
soutěž. Získávání nových užívacích práv, a 
to i formou obchodování s rádiovým 
spektrem či jiných transakcí mezi uživateli, 
a zavádění nových pružných kritérií pro 
používání rádiového spektra může mít 
dopad na stávající situaci hospodářské 
soutěže. Členské státy by proto měly před 
přidělením nových frekvencí důkladně 
analyzovat vlivy na hospodářskou soutěž i
přijmout vhodná předběžná i následná 
regulační opatření (jako je novelizace 
stávajících práv, zákaz některých způsobů 
nabývání práv na rádiové spektrum, 
stanovení podmínek pro hromadění 
rádiového spektra a jeho efektivní 
využívání, jako jsou podmínky, na něž 
odkazuje čl. 9 odst. 7 rámcové směrnice, 
omezení rozsahu rádiového spektra pro 
jednotlivé provozovatele a případně 
zamezení nadměrné akumulaci rádiového 
spektra), aby se vyhnuly narušení 
hospodářské soutěže podle zásad čl. 5 odst. 
6 směrnice 2002/20/ES (autorizační 
směrnice) a čl. 1 odst. 2 směrnice 
87/372/EHS (směrnice GSM).

Or. en

Pozměňovací návrh 85

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Jak je zdůrazněno v Digitální agendě 
pro Evropu, je bezdrátové širokopásmové 
připojení důležitým prostředkem pro 
podporu hospodářské soutěže, možností 

(9) Jak je zdůrazněno v Digitální agendě 
pro Evropu, je bezdrátové širokopásmové 
připojení důležitým prostředkem pro 
podporu  hospodářské soutěže, rovných 
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volby na straně spotřebitele a lepší 
přístupnosti ve venkovských a jiných 
oblastech, kde by zavedení fyzického 
širokopásmového připojení bylo obtížné 
nebo ekonomicky neschůdné. Správa 
rádiového spektra může nicméně 
hospodářskou soutěž nepříznivě ovlivňovat 
tím, že změní úlohu a postavení tržních 
subjektů, například když stávající uživatelé 
získají nepatřičné konkurenční výhody. 
Omezená přístupnost rádiového spektra, 
zejména v případech, kdy by vhodné 
rádiové spektrum bylo hůře dostupné, se 
může stát překážkou v zavádění nových 
služeb nebo aplikací a může omezovat 
inovace a hospodářskou soutěž. Získávání 
nových užívacích práv, a to i formou 
obchodování s rádiovým spektrem či 
jiných transakcí mezi uživateli, a zavádění 
nových pružných kritérií pro používání 
rádiového spektra může mít dopad na 
stávající situaci hospodářské soutěže. 
Členské státy by proto měly přijmout 
vhodná předběžná i následná regulační 
opatření (jako je novelizace stávajících 
práv, zákaz některých způsobů nabývání 
práv na rádiové spektrum, stanovení 
podmínek pro hromadění rádiového 
spektra a jeho efektivní využívání, jako 
jsou podmínky, na něž odkazuje čl. 9 odst. 
7 rámcové směrnice, omezení rozsahu 
rádiového spektra pro jednotlivé 
provozovatele a případně zamezení 
nadměrné akumulaci rádiového spektra), 
aby se vyhnuly narušení hospodářské 
soutěže podle zásad čl. 5 odst. 6 směrnice 
2002/20/ES (autorizační směrnice) a čl. 1 
odst. 2 směrnice 87/372/EHS (směrnice 
GSM).

podmínek v celé Evropě,  možností volby 
na straně spotřebitele a lepší přístupnosti 
ve venkovských a jiných oblastech, kde by 
zavedení fyzického širokopásmového 
připojení bylo obtížné nebo ekonomicky 
neschůdné. Správa rádiového spektra může 
nicméně hospodářskou soutěž nepříznivě 
ovlivňovat tím, že změní úlohu a postavení 
tržních subjektů, například když stávající 
uživatelé získají nepatřičné konkurenční 
výhody. Omezená přístupnost rádiového 
spektra, zejména v případech, kdy by 
vhodné rádiové spektrum bylo hůře 
dostupné, se může stát překážkou v 
zavádění nových služeb nebo aplikací 
a může omezovat inovace a hospodářskou 
soutěž. Získávání nových užívacích práv, a 
to i formou obchodování s rádiovým 
spektrem či jiných transakcí mezi uživateli, 
a zavádění nových pružných kritérií pro 
používání rádiového spektra může mít 
dopad na stávající situaci hospodářské 
soutěže. Členské státy by proto měly 
přijmout vhodná předběžná i následná 
regulační opatření (jako je novelizace 
stávajících práv, zákaz některých způsobů 
nabývání práv na rádiové spektrum, 
stanovení podmínek pro hromadění 
rádiového spektra a jeho efektivní 
využívání, jako jsou podmínky, na něž 
odkazuje čl. 9 odst. 7 rámcové směrnice, 
omezení rozsahu rádiového spektra pro 
jednotlivé provozovatele a případně 
zamezení nadměrné akumulaci rádiového 
spektra), aby se vyhnuly narušení 
hospodářské soutěže podle zásad čl. 5 odst. 
6 směrnice 2002/20/ES (autorizační 
směrnice) a čl. 1 odst. 2 směrnice 
87/372/EHS (směrnice GSM).

Or. en
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Pozměňovací návrh 86
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Optimální a efektivní využívání 
rádiového spektra vyžaduje jeho trvalé 
monitorování a aktuální průhledné 
informování o používání spektra v celé 
Unii. Přestože rozhodnutí Komise 
2007/344/ES o harmonizované dostupnosti 
informací o využívání spektra ve 
Společenství6 vyžaduje, aby členské státy 
zveřejňovaly informace o užívacích 
právech, je potřebný podrobný soupis 
stávajícího využívání rádiového spektra 
v Unii společně s metodikou účinné 
kontroly a hodnocení, aby se zlepšila 
efektivita využívání spektra a rádiového 
zařízení, zejména mezi 300 MHz a 3 GHz. 
Pomohlo by to určit neefektivní 
technologie a způsoby využívání spektra 
v komerčním i veřejném sektoru, dále 
nevyužitá přiřazení spektra a možnosti jeho 
sdílení, a vyhodnotit budoucí potřeby 
spotřebitelů a obchodu.

(10) Optimální a efektivní využívání 
rádiového spektra vyžaduje jeho trvalé 
monitorování a aktuální průhledné 
informování o používání spektra v celé 
Unii. Přestože rozhodnutí Komise 
2007/344/ES o harmonizované dostupnosti 
informací o využívání spektra ve 
Společenství6 vyžaduje, aby členské státy 
zveřejňovaly informace o užívacích 
právech, je v Unii potřebný podrobný 
soupis stávajícího využívání rádiového 
spektra a  jeho účinnosti podle společné 
metodiky účinné kontroly a hodnocení, aby 
se zlepšila efektivita využívání spektra a 
rádiového zařízení, zejména mezi 300 
MHz a 3 GHz. Tato analýza by mohla být 
dostatečně podrobná na to, aby pomohla
určit neefektivní technologie a způsoby 
využívání spektra v komerčním i veřejném 
sektoru, dále nevyužitá přiřazení spektra a 
možnosti jeho sdílení, a vyhodnotit 
budoucí potřeby spotřebitelů a obchodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Optimální a efektivní využívání 
rádiového spektra vyžaduje jeho trvalé 
monitorování a aktuální průhledné 
informování o používání spektra v celé 
Unii. Přestože rozhodnutí Komise 

(10) Optimální a efektivní využívání 
rádiového spektra vyžaduje jeho trvalé 
monitorování a aktuální průhledné 
informování o používání spektra v celé 
Unii. Přestože rozhodnutí Komise 
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2007/344/ES o harmonizované dostupnosti 
informací o využívání spektra ve 
Společenství6 vyžaduje, aby členské státy 
zveřejňovaly informace o užívacích 
právech, je potřebný podrobný soupis 
stávajícího využívání rádiového spektra 
v Unii společně s metodikou účinné 
kontroly a hodnocení, aby se zlepšila 
efektivita využívání spektra a rádiového 
zařízení, zejména mezi 300 MHz a 3 GHz. 
Pomohlo by to určit neefektivní 
technologie a způsoby využívání spektra 
v komerčním i veřejném sektoru, dále 
nevyužitá přiřazení spektra a možnosti jeho 
sdílení, a vyhodnotit budoucí potřeby 
spotřebitelů a obchodu.

2007/344/ES o harmonizované dostupnosti 
informací o využívání spektra ve 
Společenství6 vyžaduje, aby členské státy 
zveřejňovaly informace o užívacích 
právech, je potřebný podrobný soupis 
stávajícího využívání rádiového spektra 
v Unii společně s metodikou účinné 
kontroly a hodnocení, aby se zlepšila 
efektivita využívání spektra a rádiového 
zařízení, zejména mezi 300 MHz a 3 GHz. 
Pomohlo by to určit neefektivní 
technologie a způsoby využívání spektra 
v komerčním i veřejném sektoru, dále 
nevyužitá přiřazení spektra a možnosti jeho 
sdílení, a vyhodnotit budoucí potřeby 
spotřebitelů a obchodu. Kromě toho, 
s ohledem na neustálý nárůst počtu 
aplikací využívajících bezdrátová data, by 
členské státy měly podporovat účinné 
využívání rádiového spektra uživatelskými 
aplikacemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 88

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Optimální a efektivní využívání 
rádiového spektra vyžaduje jeho trvalé 
monitorování a aktuální průhledné 
informování o používání spektra v celé 
Unii. Přestože rozhodnutí Komise 
2007/344/ES o harmonizované dostupnosti 
informací o využívání spektra ve 
Společenství6 vyžaduje, aby členské státy 
zveřejňovaly informace o užívacích 
právech, je potřebný podrobný soupis 
stávajícího využívání rádiového spektra 
v Unii společně s metodikou účinné 

(10) Optimální a efektivní využívání 
rádiového spektra vyžaduje jeho trvalé 
monitorování a aktuální průhledné 
informování o používání spektra v celé 
Unii. Přestože rozhodnutí Komise 
2007/344/ES o harmonizované dostupnosti 
informací o využívání spektra ve 
Společenství6 vyžaduje, aby členské státy 
zveřejňovaly informace o užívacích 
právech, je potřebný podrobný soupis 
stávajícího využívání rádiového spektra 
v Unii společně s metodikou účinné 
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kontroly a hodnocení, aby se zlepšila 
efektivita využívání spektra a rádiového 
zařízení, zejména mezi 300 MHz a 3 GHz. 
Pomohlo by to určit neefektivní 
technologie a způsoby využívání spektra 
v komerčním i veřejném sektoru, dále 
nevyužitá přiřazení spektra a možnosti jeho 
sdílení, a vyhodnotit budoucí potřeby 
spotřebitelů a obchodu.

kontroly a hodnocení, aby se zlepšila 
efektivita využívání spektra a rádiového 
zařízení, zejména mezi 300 MHz a 6 GHz. 
Pomohlo by to určit neefektivní 
technologie a způsoby využívání spektra 
v komerčním i veřejném sektoru, dále 
nevyužitá přiřazení spektra a možnosti jeho 
sdílení, a vyhodnotit budoucí potřeby 
spotřebitelů a obchodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Optimální a efektivní využívání 
rádiového spektra vyžaduje jeho trvalé 
monitorování a aktuální průhledné 
informování o používání spektra v celé 
Unii. Přestože rozhodnutí Komise 
2007/344/ES o harmonizované dostupnosti 
informací o využívání spektra ve 
Společenství vyžaduje, aby členské státy 
zveřejňovaly informace o užívacích 
právech, je potřebný podrobný soupis 
stávajícího využívání rádiového spektra 
v Unii společně s metodikou účinné 
kontroly a hodnocení, aby se zlepšila 
efektivita využívání spektra a rádiového 
zařízení, zejména mezi 300 MHz a 3 GHz. 
Pomohlo by to určit neefektivní 
technologie a způsoby využívání spektra 
v komerčním i veřejném sektoru, dále 
nevyužitá přiřazení spektra a možnosti jeho 
sdílení, a vyhodnotit budoucí potřeby 
spotřebitelů a obchodu.

(10) Optimální a efektivní využívání 
rádiového spektra vyžaduje jeho trvalé 
monitorování a aktuální průhledné 
informování o používání spektra v celé 
Unii. Přestože rozhodnutí Komise 
2007/344/ES o harmonizované dostupnosti 
informací o využívání spektra ve 
Společenství vyžaduje, aby členské státy 
zveřejňovaly informace o užívacích 
právech, je potřebný podrobný soupis 
stávajícího využívání rádiového spektra 
v Unii společně s metodikou účinné 
kontroly a hodnocení, aby se zlepšila 
efektivita využívání spektra a rádiového 
zařízení, zejména mezi 300 MHz a 6 GHz. 
Pomohlo by to určit neefektivní 
technologie a způsoby využívání spektra 
v komerčním i veřejném sektoru, dále 
nevyužitá přiřazení spektra a možnosti jeho 
sdílení, a vyhodnotit budoucí potřeby 
spotřebitelů a obchodu.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 90

Jens Rohde
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Optimální a efektivní využívání 
rádiového spektra vyžaduje jeho trvalé 
monitorování a aktuální průhledné 
informování o používání spektra v celé 
Unii. Přestože rozhodnutí Komise 
2007/344/ES o harmonizované dostupnosti 
informací o využívání spektra ve 
Společenství6 vyžaduje, aby členské státy 
zveřejňovaly informace o užívacích 
právech, je potřebný podrobný soupis 
stávajícího využívání rádiového spektra 
v Unii společně s metodikou účinné 
kontroly a hodnocení, aby se zlepšila 
efektivita využívání spektra a rádiového 
zařízení, zejména mezi 300 MHz a 3 GHz. 
Pomohlo by to určit neefektivní 
technologie a způsoby využívání spektra 
v komerčním i veřejném sektoru, dále 
nevyužitá přiřazení spektra a možnosti jeho 
sdílení, a vyhodnotit budoucí potřeby 
spotřebitelů a obchodu.

(10) Optimální a efektivní využívání 
rádiového spektra vyžaduje jeho trvalé 
monitorování a aktuální průhledné 
informování o používání spektra v celé 
Unii. Přestože rozhodnutí Komise 
2007/344/ES o harmonizované dostupnosti 
informací o využívání spektra ve 
Společenství6 vyžaduje, aby členské státy 
zveřejňovaly informace o užívacích 
právech, je potřebný podrobný soupis 
stávajícího využívání rádiového spektra 
v Unii společně s metodikou účinné 
kontroly a hodnocení, aby se zlepšila 
efektivita využívání spektra a rádiového 
zařízení, zejména mezi 300 MHz a 6 GHz. 
Pomohlo by to určit neefektivní 
technologie a způsoby využívání spektra 
v komerčním i veřejném sektoru, dále 
nevyužitá přiřazení spektra a možnosti jeho 
sdílení, a vyhodnotit budoucí potřeby 
spotřebitelů a obchodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Účelné a koordinované využívání 
spektra a spravedlivá a transparentní 
správa přidělování spektra umožní všem 
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operátorům sdělovacích prostředků 
a telekomunikací zaručit pluralismus 
komunikací, zvýšit produkci obsahu 
a zlepšit kvalitu služeb poskytovaných 
uživatelům, což podpoří všechny subjekty, 
aby inovovaly a nabízely lepší produkty za 
dostupné ceny.

Or. it

Pozměňovací návrh 92
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jednotné normy podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES 
ze dne 9. března 1999 o rádiových 
zařízeních a telekomunikačních koncových 
zařízeních a vzájemném uznávání jejich 
shody7 jsou nezbytné pro dosažení 
efektivního využívání rádiového spektra a 
měly by zohledňovat zákonem stanovené 
podmínky jeho sdílení. Evropské normy 
pro nerádiová elektrická a elektronická 
zařízení a sítě by také měly zamezit rušení 
ve využívaném rádiovém spektru. 
Kumulativní dopad rostoucího objemu a 
hustoty bezdrátových zařízení a aplikací ve 
spojení s různorodostí způsobů využívání 
rádiového spektra komplikuje stávající 
přístupy ke správě rušení. Tyto přístupy je 
třeba prozkoumat a přehodnotit společně 
s vlastnostmi přijímačů a promyšlenějšími 
mechanismy odstraňování rušení.

(11) Jednotné normy podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES 
ze dne 9. března 1999 o rádiových 
zařízeních a telekomunikačních koncových 
zařízeních a vzájemném uznávání7 jejich 
shody jsou nezbytné pro dosažení 
efektivního využívání rádiového spektra a 
měly by zohledňovat zákonem stanovené 
podmínky jeho sdílení. Evropské normy 
pro nerádiová elektrická a elektronická 
zařízení a sítě by také měly zamezit rušení 
ve využívaném rádiovém spektru. 
Kumulativní dopad rostoucího objemu a 
hustoty bezdrátových zařízení a aplikací ve 
spojení s různorodostí způsobů využívání 
rádiového spektra komplikuje stávající 
přístupy ke správě rušení. Tyto přístupy je 
třeba prozkoumat a přehodnotit společně 
s vlastnostmi přijímačů a promyšlenějšími 
mechanismy odstraňování rušení , aby 
nedocházelo ke škodlivému rušení či 
narušování signálu současných či 
budoucích uživatelů rádiového spektra 
Přímé náklady na řešení problematiky 
rušení a náklady na migraci na umožnění 
digitální dividendy by navíc neměli nést 
vysílatelé ani občané EU nebo by se jim 
tyto náklady měly přiměřeně 
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kompenzovat. 

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Hella Ranner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jednotné normy podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES 
ze dne 9. března 1999 o rádiových 
zařízeních a telekomunikačních koncových 
zařízeních a vzájemném uznávání jejich 
shody7 jsou nezbytné pro dosažení 
efektivního využívání rádiového spektra a 
měly by zohledňovat zákonem stanovené 
podmínky jeho sdílení. Evropské normy 
pro nerádiová elektrická a elektronická 
zařízení a sítě by také měly zamezit rušení 
ve využívaném rádiovém spektru. 
Kumulativní dopad rostoucího objemu a 
hustoty bezdrátových zařízení a aplikací ve 
spojení s různorodostí způsobů využívání 
rádiového spektra komplikuje stávající 
přístupy ke správě rušení. Tyto přístupy je 
třeba prozkoumat a přehodnotit společně 
s vlastnostmi přijímačů a promyšlenějšími 
mechanismy odstraňování rušení.

(11) Jednotné normy podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES
ze dne 9. března 1999 o rádiových 
zařízeních a telekomunikačních koncových 
zařízeních a vzájemném uznávání jejich 
shody7 a budoucí harmonizace 
nerádiových elektronických sítí a zařízení 
v rámci EU jsou nezbytné pro dosažení 
efektivního využívání rádiového spektra a 
měly by usnadnit koexistenci stávajících a 
nových zařízení. Budoucí evropské normy 
pro nerádiová elektrická a elektronická 
zařízení a sítě by také měly zamezit rušení 
ve využívaném rádiovém spektru. 
Kumulativní dopad rostoucího objemu a 
hustoty bezdrátových zařízení a aplikací ve 
spojení s různorodostí způsobů využívání 
rádiového spektra komplikuje stávající 
přístupy ke správě rušení. Tyto přístupy je 
třeba prozkoumat a přehodnotit společně s 
vlastnostmi přijímačů a promyšlenějšími 
mechanismy odstraňování rušení, jako je 
zlepšování úrovně odolnosti přijímačů a 
určení vhodné úrovně výkonu nových 
vysílajících rádiových zařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 94
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jednotné normy podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES 
ze dne 9. března 1999 o rádiových 
zařízeních a telekomunikačních koncových 
zařízeních a vzájemném uznávání jejich 
shody7 jsou nezbytné pro dosažení 
efektivního využívání rádiového spektra a 
měly by zohledňovat zákonem stanovené 
podmínky jeho sdílení. Evropské normy 
pro nerádiová elektrická a elektronická 
zařízení a sítě by také měly zamezit rušení 
ve využívaném rádiovém spektru. 
Kumulativní dopad rostoucího objemu a 
hustoty bezdrátových zařízení a aplikací ve 
spojení s různorodostí způsobů využívání 
rádiového spektra komplikuje stávající 
přístupy ke správě rušení. Tyto přístupy je 
třeba prozkoumat a přehodnotit společně 
s vlastnostmi přijímačů a promyšlenějšími 
mechanismy odstraňování rušení.

(11) Jednotné normy podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES 
ze dne 9. března 1999 o rádiových 
zařízeních a telekomunikačních koncových 
zařízeních a vzájemném uznávání jejich 
shody7 jsou nezbytné pro dosažení 
efektivního využívání rádiového spektra a 
měly by zohledňovat zákonem stanovené 
podmínky jeho sdílení. Evropské normy 
pro nerádiová elektrická a elektronická 
zařízení a sítě by také měly zamezit rušení 
ve využívaném rádiovém spektru. 
Kumulativní dopad rostoucího objemu a 
hustoty bezdrátových zařízení a aplikací ve 
spojení s různorodostí způsobů využívání 
rádiového spektra komplikuje stávající 
přístupy ke správě rušení. Tyto přístupy je 
třeba prozkoumat a přehodnotit společně 
s vlastnostmi přijímačů a promyšlenějšími 
mechanismy odstraňování rušení, aby 
nedocházelo ke škodlivému rušení či 
narušování signálu současných či 
budoucích uživatelů rádiového spektra.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jednotné normy podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES 
ze dne 9. března 1999 o rádiových 
zařízeních a telekomunikačních koncových 

(11) Jednotné normy podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES 
ze dne 9. března 1999 o rádiových 
zařízeních a telekomunikačních koncových 



PE460.615v01-00 36/95 AM\858840CS.doc

CS

zařízeních a vzájemném uznávání jejich 
shody7 jsou nezbytné pro dosažení 
efektivního využívání rádiového spektra a 
měly by zohledňovat zákonem stanovené 
podmínky jeho sdílení. Evropské normy 
pro nerádiová elektrická a elektronická 
zařízení a sítě by také měly zamezit rušení 
ve využívaném rádiovém spektru. 
Kumulativní dopad rostoucího objemu a 
hustoty bezdrátových zařízení a aplikací ve 
spojení s různorodostí způsobů využívání 
rádiového spektra komplikuje stávající 
přístupy ke správě rušení. Tyto přístupy je 
třeba prozkoumat a přehodnotit společně 
s vlastnostmi přijímačů a promyšlenějšími 
mechanismy odstraňování rušení.

zařízeních a vzájemném uznávání jejich 
shody7 jsou nezbytné pro dosažení 
efektivního využívání rádiového spektra a 
měly by zohledňovat zákonem stanovené 
podmínky jeho sdílení. Evropské normy 
pro nerádiová elektrická a elektronická 
zařízení a sítě by také měly zamezit rušení 
ve využívaném rádiovém spektru. 
Kumulativní dopad rostoucího objemu a 
hustoty bezdrátových zařízení a aplikací ve 
spojení s různorodostí způsobů využívání 
rádiového spektra komplikuje stávající 
přístupy ke správě rušení. Tyto přístupy je 
třeba prozkoumat a přehodnotit společně 
s vlastnostmi přijímačů a promyšlenějšími 
mechanismy odstraňování rušení, aby 
nedocházelo ke škodlivému rušení či 
narušování signálu současných či 
budoucích uživatelů rádiového spektra.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Podle několika paralelních studií 
mobilní přenos dat prudce roste a 
v současnosti se jeho objem každý rok 
zdvojnásobuje. Tímto tempem, které bude 
v následujících letech pravděpodobně 
pokračovat, se objem mobilního přenosu 
dat v období 2009–2014 zvýší přibližně na 
40násobek. Aby bylo možné zvládnout 
takový exponenciální růst, bude zapotřebí 
řady opatření ze strany regulačních 
orgánů a subjektů na trhu, včetně další 
harmonizace přidělování rádiového 
spektra pro bezdrátové širokopásmové 
připojení, vyšší účinnosti spektra a 
přesměrování části objemu přenosu dat na 
jiné sítě pomocí zařízení s dvojím 
využitím.
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Or. en

Pozměňovací návrh 96
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jednotné normy podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES 
ze dne 9. března 1999 o rádiových 
zařízeních a telekomunikačních koncových 
zařízeních a vzájemném uznávání jejich 
shody jsou nezbytné pro dosažení 
efektivního využívání rádiového spektra 
a měly by zohledňovat zákonem stanovené 
podmínky jeho sdílení. Evropské normy 
pro nerádiová elektrická a elektronická 
zařízení a sítě by také měly zamezit rušení 
ve využívaném rádiovém spektru. 
Kumulativní dopad rostoucího objemu 
a hustoty bezdrátových zařízení a aplikací 
ve spojení s různorodostí způsobů 
využívání rádiového spektra komplikuje 
stávající přístupy ke správě rušení. Tyto 
přístupy je třeba prozkoumat a přehodnotit 
společně s vlastnostmi přijímačů 
a promyšlenějšími mechanismy 
odstraňování rušení.

(11) Jednotné normy podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES 
ze dne 9. března 1999 o rádiových 
zařízeních a telekomunikačních koncových 
zařízeních a vzájemném uznávání jejich 
shody jsou nezbytné pro dosažení 
efektivního využívání rádiového spektra 
a měly by zohledňovat zákonem stanovené 
podmínky jeho sdílení. Evropské normy 
pro nerádiová elektrická a elektronická 
zařízení a sítě by také měly zamezit rušení 
ve využívaném rádiovém spektru. 
Kumulativní dopad rostoucího objemu 
a hustoty bezdrátových zařízení a aplikací 
ve spojení s různorodostí způsobů 
využívání rádiového spektra komplikuje 
stávající přístupy ke správě rušení. Tyto 
přístupy je třeba prozkoumat a přehodnotit 
společně s vlastnostmi přijímačů 
a promyšlenějšími mechanismy 
odstraňování jakéhokoli rušení nebo 
jakéhokoli škodlivého narušování 
současných i budoucích uživatelů spektra.

Or. fr

Pozměňovací návrh 97
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) V různých členských státech 
začínají být zaváděny nové Long-Term 
Evolution (LTE) sítě širokopásmové 
mobilní komunikace. Tyto sítě využívají 
kmitočtové pásmo 790 až 862 MHz. 
Některé rádiové mikrofony v současnosti 
fungují v tomto pásmu, což může 
způsobovat rušení. Může se to týkat 
i zařízení používaných ve školách, 
divadlech a na místech konání konferencí 
nebo používaných jinými komerčními, 
veřejnými nebo soukromými uživateli. 
Potřebné technické zdokonalení systémů 
se bude moci uskutečnit pouze za použití 
značného objemu finančních prostředků, 
a proto je nezbytné vyjasnit zodpovědnost 
v této oblasti.

Or. de

Pozměňovací návrh 100
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je optimální pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU a 
doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. V dlouhodobějším horizontu 
by bylo možné uvažovat pásmy o dalších 
pásmech spektra do 790 MHz, a to 
v závislosti na získaných zkušenostech a 

vypouští se
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nedostatečné kapacitě jiných pásem 
spektra vhodných na pokrytí. S ohledem 
na to, že v pásmu 800 MHz lze vysílat na 
velké vzdálenosti, měla by být s právy 
spojena i povinnost pokrytí.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Jan Březina, Alajos Mészáros

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je optimální pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU a 
doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické
komunikace. V dlouhodobějším horizontu 
by bylo možné uvažovat pásmy o dalších 
pásmech spektra do 790 MHz, a to 
v závislosti na získaných zkušenostech a 
nedostatečné kapacitě jiných pásem 
spektra vhodných na pokrytí. S ohledem 
na to, že v pásmu 800 MHz lze vysílat na 
velké vzdálenosti, měla by být s právy 
spojena i povinnost pokrytí.

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je optimální pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU a 
doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. S ohledem na to, že v pásmu 
800 MHz lze vysílat na velké vzdálenosti, 
měla by být s právy spojena i povinnost 
pokrytí, které bude dosaženo 
prostřednictvím zásad technické neutrality 
a neutrality služeb. Další harmonizace 
frekvenčního spektra v pásmu 1,5 GHz 
(1452 – 1492 MHz), což je pásmo, které je 
už v současnosti děleno mezi satelitní a 
pozemní používání, a uvolnění pásma 2,3 
GHz (2300 – 2400 MHz) na podporu 
rostoucí poptávky po mobilních 
širokopásmových službách by měly 
zabezpečit rovnocenné podmínky pro 
různá technologická řešení a podporovat 
vznik celoevropských operátorů v rámci 
Unie. Další přidělování spektra pro 
mobilní služby, např. pásmo 700 MHz 
(694–790 MHz), by mělo být posouzeno 
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v závislosti na budoucích požadavcích na 
kapacitu pro bezdrátové širokopásmové 
služby a pozemní televizní vysílání.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Jens Rohde, Philippe Lamberts

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je optimální pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU a 
doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. V dlouhodobějším horizontu 
by bylo možné uvažovat pásmy o dalších 
pásmech spektra do 790 MHz, a to 
v závislosti na získaných zkušenostech a 
nedostatečné kapacitě jiných pásem 
spektra vhodných na pokrytí. S ohledem 
na to, že v pásmu 800 MHz lze vysílat na 
velké vzdálenosti, měla by být s právy 
spojena i povinnost pokrytí.

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je optimální pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU a 
doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
dostupné pro elektronické komunikace. S 
ohledem na to, že v pásmu 800 MHz lze 
vysílat na velké vzdálenosti, mohla by být 
s právy spojena i povinnost pokrytí, a to v 
případě potřeby a v souladu se zásadami 
neutrality služeb a technologické 
neutrality. Dodatečné frekvenční 
spektrum pro bezdrátové širokopásmové 
připojení v rámci pásma 1,5 GHz (1452 –
1492 MHz), v rámci pásma 2,3 GHz (2300 
– 2400 MHz) a v rámci pásma 3,4 – 3,8 
GHz by mělo být uvolněno, aby byla 
naplněna vzrůstající poptávka po 
mobilním přenosu dat. Po důkladnějším 
posouzení růstu poptávky a požadavků na 
kapacitu by mělo do roku 2015 
naplánováno pro mobilní služby 
udělování frekvencí do 790 MHz.

Or. en



AM\858840CS.doc 41/95 PE460.615v01-00

CS

Pozměňovací návrh 103
Gunnar Hökmark

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je optimální pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU a 
doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. V dlouhodobějším horizontu 
by bylo možné uvažovat pásmy o dalších 
pásmech spektra do 790 MHz, a to 
v závislosti na získaných zkušenostech a 
nedostatečné kapacitě jiných pásem 
spektra vhodných na pokrytí. S ohledem 
na to, že v pásmu 800 MHz lze vysílat na 
velké vzdálenosti, měla by být s právy 
spojena i povinnost pokrytí.

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je optimální pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU a 
doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. S ohledem na to, že v pásmu 
800 MHz lze vysílat na velké vzdálenosti, 
měla by být s právy spojena i povinnost 
pokrytí, které bude dosaženo 
prostřednictvím zásad technické neutrality 
a neutrality služeb. Mělo by být uvolněno 
dodatečné spektrum pro bezdrátové 
širokopásmové služby v pásmu 1,5 MHz 
(1452–1492 MHz) a pásmu 2,3 GHz 
(2300–2400 MHz), aby byla pokryta 
rostoucí poptávka po mobilním přenosu
dat. Další přidělování spektra pro mobilní 
služby, např. pásmo 700 MHz (694–790 
MHz), by mělo být posouzeno v závislosti 
na budoucích požadavcích na kapacitu 
pro bezdrátové širokopásmové služby a 
pozemní televizní vysílání.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Hella Ranner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je optimální pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU a 
doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. V dlouhodobějším horizontu 
by bylo možné uvažovat pásmy o dalších 
pásmech spektra do 790 MHz, a to 
v závislosti na získaných zkušenostech a 
nedostatečné kapacitě jiných pásem 
spektra vhodných na pokrytí. S ohledem 
na to, že v pásmu 800 MHz lze vysílat na 
velké vzdálenosti, měla by být s právy 
spojena i povinnost pokrytí.

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
může být používáno pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU a 
doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. S ohledem na to, že v pásmu 
800 MHz lze vysílat na velké vzdálenosti, 
měla by být s právy spojena i povinnost 
pokrytí. Účinné využívání pásma 900 
MHz a uvolňování pásma 2,3 GHz (2300 
– 2400 MHz) pro mobilní služby přispěje 
ke splnění rostoucí poptávky po mobilním 
přenosu dat.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je optimální pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU a 
doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. V dlouhodobějším horizontu 

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
může být používáno pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU a 
doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. S ohledem na to, že v pásmu 
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by bylo možné uvažovat pásmy o dalších 
pásmech spektra do 790 MHz, a to 
v závislosti na získaných zkušenostech a 
nedostatečné kapacitě jiných pásem 
spektra vhodných na pokrytí. S ohledem 
na to, že v pásmu 800 MHz lze vysílat na 
velké vzdálenosti, měla by být s právy 
spojena i povinnost pokrytí.

800 MHz lze vysílat na velké vzdálenosti, 
měla by být s právy spojena i povinnost 
pokrytí. Účinné využívání pásma 900 
MHz a uvolňování pásma 2,3 GHz (2300 
– 2400 MHz) pro mobilní služby přispěje 
ke splnění rostoucí poptávky po mobilním 
přenosu dat.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je optimální pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU 
a doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. V dlouhodobějším horizontu 
by bylo možné uvažovat pásmy o dalších 
pásmech spektra do 790 MHz, a to 
v závislosti na získaných zkušenostech 
a nedostatečné kapacitě jiných pásem 
spektra vhodných na pokrytí. S ohledem 
na to, že v pásmu 800 MHz lze vysílat na 
velké vzdálenosti, měla by být s právy 
spojena i povinnost pokrytí.

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je optimální pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU 
a doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. S ohledem na to, že v pásmu 
800 MHz lze vysílat na velké vzdálenosti, 
měla by být s právy spojena i povinnost 
pokrytí.

Or. de



PE460.615v01-00 44/95 AM\858840CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 107
Hermann Winkler

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je optimální pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU 
a doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. V dlouhodobějším horizontu 
by bylo možné uvažovat pásmy o dalších 
pásmech spektra do 790 MHz, a to 
v závislosti na získaných zkušenostech 
a nedostatečné kapacitě jiných pásem 
spektra vhodných na pokrytí. S ohledem na 
to, že v pásmu 800 MHz lze vysílat na 
velké vzdálenosti, měla by být s právy 
spojena i povinnost pokrytí.

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je optimální pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU 
a doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. Urychlené provádění 
zabraňuje v této souvislosti technickým 
poruchám, zejména v příhraničních 
oblastech mezi členskými státy.
V dlouhodobějším horizontu by bylo 
možné uvažovat pásmy o dalších pásmech 
spektra do 790 MHz, a to v závislosti na 
získaných zkušenostech a nedostatečné 
kapacitě jiných pásem spektra vhodných na 
pokrytí. S ohledem na to, že v pásmu 800 
MHz lze vysílat na velké vzdálenosti, měla 
by být s právy spojena i povinnost pokrytí.

Or. de

Pozměňovací návrh 108
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je optimální pásmo 800 MHz.
Díky harmonizaci technických podmínek 

(13) Kromě včasného a hospodářskou 
soutěž podporujícího otevření pásma 900 
MHz v souladu s revidovanou směrnicí o 
GSM 2009/114/ES je optimální pásmo 
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podle rozhodnutí 2010/267/EU a 
doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. V dlouhodobějším horizontu 
by bylo možné uvažovat pásmy o dalších 
pásmech spektra do 790 MHz, a to 
v závislosti na získaných zkušenostech a 
nedostatečné kapacitě jiných pásem spektra 
vhodných na pokrytí. S ohledem na to, že v 
pásmu 800 MHz lze vysílat na velké 
vzdálenosti, měla by být s právy spojena i 
povinnost pokrytí.

800 MHz pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami.
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU a 
doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. V dlouhodobějším horizontu 
by bylo možné uvažovat pásmy o dalších 
pásmech spektra do 790 MHz, a to 
v závislosti na získaných zkušenostech a 
nedostatečné kapacitě jiných pásem spektra 
vhodných na pokrytí. S ohledem na to, že v 
pásmu 800 MHz lze vysílat na velké 
vzdálenosti, měla by být s právy spojena i 
povinnost pokrytí.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Silvana Koch-Mehrin

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je optimální pásmo 800 MHz.
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU a 
doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. V dlouhodobějším horizontu 
by bylo možné uvažovat pásmy o dalších 
pásmech spektra do 790 MHz, a to 
v závislosti na získaných zkušenostech a 
nedostatečné kapacitě jiných pásem spektra 

(13) Kromě včasného a hospodářskou 
soutěž podporujícího otevření pásma 900 
MHz v souladu s revidovanou směrnicí o 
GSM 2009/114/ES je pásmo 800 MHz 
optimální pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami.
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU a 
doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. V dlouhodobějším horizontu 
by bylo možné uvažovat pásmy o dalších 
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vhodných na pokrytí. S ohledem na to, že v 
pásmu 800 MHz lze vysílat na velké 
vzdálenosti, měla by být s právy spojena i 
povinnost pokrytí.

pásmech spektra do 790 MHz, a to 
v závislosti na získaných zkušenostech a 
nedostatečné kapacitě jiných pásem spektra 
vhodných na pokrytí. S ohledem na to, že v 
pásmu 800 MHz lze vysílat na velké 
vzdálenosti, měla by být s právy spojena i 
povinnost pokrytí.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Matthias Groote

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je optimální pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU 
a doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. V dlouhodobějším horizontu 
by bylo možné uvažovat pásmy o dalších 
pásmech spektra do 790 MHz, a to 
v závislosti na získaných zkušenostech 
a nedostatečné kapacitě jiných pásem 
spektra vhodných na pokrytí. S ohledem na 
to, že v pásmu 800 MHz lze vysílat na 
velké vzdálenosti, měla by být s právy 
spojena i povinnost pokrytí.

(13) V souladu s pozměněnou směrnicí 
GSM bude v blízké době otevřeno 
kmitočtové pásmo 900 MHz. Pro pokrytí 
velkých oblastí bezdrátovými 
širokopásmovými službami je kromě toho 
optimální pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU 
a doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. V dlouhodobějším horizontu 
by bylo možné uvažovat pásmy o dalších 
pásmech spektra do 790 MHz, a to 
v závislosti na získaných zkušenostech
a nedostatečné kapacitě jiných pásem 
spektra vhodných na pokrytí. S ohledem na 
to, že v pásmu 800 MHz lze vysílat na 
velké vzdálenosti, měla by být s právy 
spojena i povinnost pokrytí.

Or. de
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Pozměňovací návrh 111
Petra Kammerevert

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je optimální pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU 
a doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. V dlouhodobějším horizontu 
by bylo možné uvažovat pásmy o dalších 
pásmech spektra do 790 MHz, a to 
v závislosti na získaných zkušenostech 
a nedostatečné kapacitě jiných pásem 
spektra vhodných na pokrytí. S ohledem 
na to, že v pásmu 800 MHz lze vysílat na 
velké vzdálenosti, měla by být s právy 
spojena i povinnost pokrytí.

(13) Pro pokrytí velkých oblastí mimo jiné
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je optimální pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU 
a doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. S ohledem na to, že v pásmu 
800 MHz lze vysílat na velké vzdálenosti, 
měla by být s právy spojena i povinnost 
pokrytí.

Or. de

Pozměňovací návrh 112
Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je optimální pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU a 
doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
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vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. V dlouhodobějším horizontu 
by bylo možné uvažovat pásmy o dalších 
pásmech spektra do 790 MHz, a to 
v závislosti na získaných zkušenostech a 
nedostatečné kapacitě jiných pásem 
spektra vhodných na pokrytí. S ohledem 
na to, že v pásmu 800 MHz lze vysílat na 
velké vzdálenosti, měla by být s právy 
spojena i povinnost pokrytí.

vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. S ohledem na to, že v pásmu 
800 MHz lze vysílat na velké vzdálenosti, 
měla by být s právy spojena i povinnost 
pokrytí.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Peter Skinner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je optimální pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU a 
doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. V dlouhodobějším horizontu 
by bylo možné uvažovat pásmy o dalších 
pásmech spektra do 790 MHz, a to 
v závislosti na získaných zkušenostech a 
nedostatečné kapacitě jiných pásem spektra 
vhodných na pokrytí. S ohledem na to, že v 
pásmu 800 MHz lze vysílat na velké 
vzdálenosti, měla by být s právy spojena i 
povinnost pokrytí.

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
může být používáno pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU a 
doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2015 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. V dlouhodobějším horizontu 
by bylo možné uvažovat o dodatečném 
spektru v pásmu ultra krátkých vln 
(UHF), a to v závislosti na aktuální 
poptávce trhu, cílů v sociální a kulturní 
oblasti, získaných zkušenostech a 
nedostatečné kapacitě jiných pásem spektra 
vhodných na pokrytí. S ohledem na to, že v 
pásmu 800 MHz lze vysílat na velké 
vzdálenosti, měla by být s právy spojena i 
povinnost pokrytí.
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Or. en

Pozměňovací návrh 114
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je optimální pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU 
a doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. V dlouhodobějším horizontu 
by bylo možné uvažovat pásmy o dalších 
pásmech spektra do 790 MHz, a to 
v závislosti na získaných zkušenostech 
a nedostatečné kapacitě jiných pásem 
spektra vhodných na pokrytí. S ohledem na 
to, že v pásmu 800 MHz lze vysílat na 
velké vzdálenosti, měla by být s právy 
spojena i povinnost pokrytí.

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
může být použito pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí Komise 2010/267/EU ze 
dne 5. února 2010 o ustavení rady 
partnerů programu GMES1 a doporučení 
Komise ze dne 28. října 2009 k usnadnění 
uvolnění digitální dividendy v Evropské 
unii2 , které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2015 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. V dlouhodobějším horizontu 
by bylo možné uvažovat o dalších pásmech 
spektra v pásmu ultra krátkých vln 
(UHF), a to v závislosti na aktuální 
poptávce trhu, cílech v sociální a kulturní 
oblasti, získaných zkušenostech 
a nedostatečné kapacitě jiných pásem 
spektra vhodných na pokrytí. S ohledem na 
to, že v pásmu 800 MHz lze vysílat na 
velké vzdálenosti, měla by být s právy 
spojena i povinnost pokrytí.

_________
1 Úř. věst. L 35, 6. 2. 2010, s. 23.
2 Úř. věst. L 308, 24. 11. 2009, s. 24.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 115
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je optimální pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU a 
doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. V dlouhodobějším horizontu 
by bylo možné uvažovat pásmy o dalších 
pásmech spektra do 790 MHz, a to 
v závislosti na získaných zkušenostech a 
nedostatečné kapacitě jiných pásem 
spektra vhodných na pokrytí. S ohledem 
na to, že v pásmu 800 MHz lze vysílat na 
velké vzdálenosti, měla by být s právy 
spojena i povinnost pokrytí.

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je optimální pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU a 
doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. S ohledem na to, že v pásmu 
800 MHz lze vysílat na velké vzdálenosti, 
měla by být s právy spojena i povinnost 
pokrytí, které bude dosaženo 
prostřednictvím zásad technické neutrality 
a neutrality služeb. Měla by být posouzena 
vhodnost uvolňování dalšího 
frekvenčního spektra pro bezdrátové 
širokopásmé služby, aby bylo vyhověno 
rostoucí poptávce po mobilním přenosu 
dat.  Další udělování frekvenčního spektra 
mobilním službám by mělo být 
vyhodnoceno v souvislosti se seznamem 
podle článku 8 a s ohledem na budoucí 
požadavky na kapacitu bezdrátových 
širokopásmových služeb a využívání 
frekvenčního spektra jinými způsoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Lara Comi, Amalia Sartori

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
je optimální pásmo 800 MHz. 
Díky harmonizaci technických podmínek 
podle rozhodnutí 2010/267/EU a 
doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být do roku 2013 toto pásmo v Unii 
v zásadě dostupné pro elektronické 
komunikace. V dlouhodobějším horizontu 
by bylo možné uvažovat pásmy o dalších 
pásmech spektra do 790 MHz, a to 
v závislosti na získaných zkušenostech a 
nedostatečné kapacitě jiných pásem 
spektra vhodných na pokrytí. S ohledem 
na to, že v pásmu 800 MHz lze vysílat na 
velké vzdálenosti, měla by být s právy 
spojena i povinnost pokrytí.

(13) Pro pokrytí velkých oblastí 
bezdrátovými širokopásmovými službami 
může být používáno např. pásmo 800 
MHz. Díky harmonizaci technických 
podmínek podle rozhodnutí 2010/267/EU a 
doporučení Komise ze dne 28. října 2009, 
které vyzývá k vypnutí analogového 
vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem 
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by 
mělo být toto pásmo v Unii dostupné pro 
elektronické komunikace hned, jakmile to 
bude možné. V dlouhodobějším horizontu 
by mohlo být přehodnoceno využívání 
celého rozsahu rádiového spektra a to 
v závislosti na aktuální poptávce trhu, cílů 
v sociální a kulturní oblasti. Dále se 
spotřebitelé a vysílací společnosti 
v současnosti usilovně snaží o vyčištění 
pásma 800 MHz a do tohoto úsilí výrazně 
investují. Nemělo by se proto uvažovat o 
nějaké další změně využívání zbytku 
vysílacího frekvenčního spektra.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Rozhodnutí Komise č. 2010/267/EU 
vyčlenilo pásmo 800 MHz pro pozemní 
systémy schopné zabezpečit poskytování 
služeb elektronické komunikace, přičemž 
ponechalo na členských státech, aby 
jednotlivě rozhodly, či a kdy vyčlení nebo 
zpřístupní pásmo 800 MHz pro tyto 
systémy.  Avšak na dosažení cílů pro 
širokopásmové pokrytí stanovených ve 
strategii Evropa 2020 může být třeba 
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zavést konečný termín pro zpřístupnění 
pásma 800 MHz pro systémy schopné 
zabezpečit poskytování služeb elektronické 
komunikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Hella Ranner

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Větší možnosti mobilního 
širokopásmového připojení mohou 
kulturnímu odvětví poskytnout nové 
distribuční platformy a tím připravit cestu 
budoucímu rozvoji tohoto odvětví. Jestliže 
budou další pásma rádiového spektra 
uvolněna pro bezdrátové služby, je 
rozhodující, aby služby pozemního 
vysílání a další subjekty byly schopny 
nadále rozvíjet své služby. Členské státy by 
měly stávajícím uživatelům poskytnout 
vhodnou kompenzaci za náklady na 
přesun, vzniklé v důsledku uvolnění 
dalších pásem spektra.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Větší možnosti mobilního 
širokopásmového připojení mohou 
kulturnímu odvětví poskytnout nové 
distribuční platformy a tím připravit cestu 
budoucímu rozvoji tohoto odvětví. Jestliže 
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budou další pásma rádiového spektra 
uvolněna pro bezdrátové služby, je 
rozhodující, aby služby pozemního 
vysílání a další subjekty byly schopny 
nadále rozvíjet své služby. Členské státy by 
měly stávajícím uživatelům poskytnout 
vhodnou kompenzaci za náklady na 
přesun, vzniklé v důsledku uvolnění 
dalších pásem spektra.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Adina-Ioana Vălean

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Větší možnosti pro mobilní 
širokopásmové připojení mají rozhodující 
význam pro zajištění nových distribučních 
platforem pro kulturní odvětví, a připravit 
tak půdu pro další úspěšný rozvoj tohoto 
odvětví. Jestliže budou další pásma 
rádiového spektra uvolněna pro 
bezdrátové služby, je rozhodující, aby 
služby pozemního televizního vysílání a 
další subjekty byly schopny nadále 
zachovat či rozvíjet nové služby. Náklady 
na přesun, vzniklé v důsledku uvolnění 
spektra, mohou být pokryty poplatky za 
licence.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Bezdrátovým přístupovým 
systémům, jejichž součástí jsou rádiové 
místní sítě, jejich stávající přidělená 
pásma nevyžadující licenci 2,4 GHz a 
5 GHz již nestačí. Proveditelnost rozšíření 
přidělených pásem nevyžadujících licenci 
pro bezdrátové přístupové systémy, jejichž 
součástí jsou rádiové místní sítě, jak 
stanoví rozhodnutí 2005/513/ES, by měla 
být posouzena ve vztahu k seznamu 
stávajícího využívání a nových potřeb 
frekvenčního spektra a s ohledem na 
využívání frekvenčního spektra pro jiné 
účely.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Bezdrátovým přístupovým systémům 
fungující na základě všeobecného 
povolení, jejichž součástí jsou rádiové 
místní sítě, jejich stávající přidělená 
pásma nevyžadující licenci 2,4 GHz a 
5 GHz již nestačí. Aby se vytvořily 
podmínky pro další generaci např. 
bezdrátových technologií, je zapotřebí 
širších kanálů umožňujících rychlosti 
vyšší než 1 Gbps, což vyžaduje přístup k 
dalším pásmům frekvenčního spektra. 
Tato další pásma budou určena 
prostřednictvím seznamu současného 
využívání a nových potřeb frekvenčního 
spektra.

Or. en
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Pozměňovací návrh 123
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) I když vysílání zůstane významnou 
distribuční platformou pro obsah, 
vzhledem k tomu, že je stále 
nejhospodárnější platformou pro masovou 
distribuci, širokopásmové připojování, 
pevné i mobilní, a jiné nové služby 
poskytují nové příležitosti k tomu, aby 
kulturní odvětví diverzifikovalo svůj 
rozsah distribučních platforem, aby 
poskytovalo služby na přání a využívalo 
hospodářský potenciál výrazného zvýšení 
přenosu dat.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Je nutné přiznat, že stanovení 
jakéhokoli pevného konečného termínu 
pro zpřístupnění pásma 800 MHz pro 
pozemní systémy schopné zabezpečit 
poskytování služeb elektronické 
komunikace by mohlo mít přímý vliv na 
organizaci využívání pásma pro cíle ve 
všeobecném zájmu nebo na účely veřejné 
bezpečnosti a obrany v některých 
členských státech.  Kromě toho může 
optimální využívání pásma 800MHz 
narazit na překážky v případech, kdy se 
třetí země rozhodly pro jiné využití, které 
toto využívání v některých členských 



PE460.615v01-00 56/95 AM\858840CS.doc

CS

státech škodlivým způsobem ruší a brání 
jim efektivně využívat pásmo 800 MHz 
pro systémy schopné zabezpečit 
poskytování služeb elektronické 
komunikace na celém svém území nebo 
na jeho části.  V těchto případech bude 
pravděpodobně nutné konečný termín 
realizace rozhodnutí Komise 2010/267/EU 
stanovený v tomto rozhodnutí v některých 
členských státech posunout.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Protože společný přístup a úspory 
z rozsahu jsou klíčem k rozvoji 
širokopásmových komunikací v celé Unii a 
mohou zabránit narušování hospodářské 
soutěže a fragmentaci trhu mezi členskými 
státy, mohly by být po dohodě členských 
států a Komise stanoveny určité autorizační 
a procedurální podmínky. Tyto podmínky 
by mohly zahrnovat povinnost pokrytí, 
velikost bloků spektra, lhůty pro udělení 
práv, přístup k operátorům mobilních 
virtuálních sítí (MVNO) a délku užívacích 
práv. Vzhledem k významu obchodování 
se spektrem pro zvyšování efektivního 
využívání spektra a rozvoj vnitřního trhu 
bezdrátových zařízení a služeb by tyto 
podmínky měly platit pro kmitočtová 
pásma, která jsou přidělena pro bezdrátové 
komunikace a která jsou spojena 
s možností převádět nebo pronajímat 
užívací práva.

(14) Protože společný přístup a úspory 
z rozsahu jsou klíčem k rozvoji 
širokopásmových komunikací v celé Unii a 
mohou zabránit narušování hospodářské 
soutěže a fragmentaci trhu mezi členskými 
státy, měly by být po dohodě členských 
států a Komise stanoveny určité autorizační 
a procedurální podmínky. Podmínky by 
měly primárně zabezpečit přístup nových 
subjektů na trhu k nižším pásmům 
prostřednictvím aukcí nebo jiných 
soutěžních postupů; tyto podmínky by 
také mohly zahrnovat povinnost pokrytí, 
velikost bloků spektra, lhůty pro udělení 
práv, přístup k operátorům mobilních 
virtuálních sítí (MVNO) a délku užívacích 
práv. Vzhledem k významu obchodování 
se spektrem pro zvyšování efektivního 
využívání spektra usnadnění vzniku 
nových celoevropských služeb a rozvoj 
vnitřního trhu bezdrátových zařízení a 
služeb by tyto podmínky měly platit pro 
kmitočtová pásma, která jsou přidělena pro 
bezdrátové komunikace a která jsou 
spojena s možností převádět nebo 
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pronajímat užívací práva

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Protože společný přístup a úspory 
z rozsahu jsou klíčem k rozvoji 
širokopásmových komunikací v celé Unii a 
mohou zabránit narušování hospodářské 
soutěže a fragmentaci trhu mezi členskými 
státy, mohly by být po dohodě členských 
států a Komise stanoveny určité autorizační 
a procedurální podmínky. Tyto podmínky 
by mohly zahrnovat povinnost pokrytí, 
velikost bloků spektra, lhůty pro udělení 
práv, přístup k operátorům mobilních 
virtuálních sítí (MVNO) a délku užívacích 
práv. Vzhledem k významu obchodování 
se spektrem pro zvyšování efektivního 
využívání spektra a rozvoj vnitřního trhu 
bezdrátových zařízení a služeb by tyto 
podmínky měly platit pro kmitočtová 
pásma, která jsou přidělena pro bezdrátové 
komunikace a která jsou spojena 
s možností převádět nebo pronajímat 
užívací práva.

(14) Protože společný přístup a úspory 
z rozsahu jsou klíčem k rozvoji 
širokopásmových komunikací v celé Unii a 
mohou zabránit narušování hospodářské 
soutěže a fragmentaci trhu mezi členskými 
státy, mohly by být po dohodě členských 
států a Komise stanoveny určité autorizační 
a procedurální podmínky. tyto podmínky 
by také mohly zahrnovat povinnost 
pokrytí, velikost bloků spektra, lhůty pro 
udělení práv, přístup k operátorům 
mobilních virtuálních sítí (MVNO) a délku 
užívacích práv a podmínky odnětí nebo 
převodu práv. Vzhledem k významu 
obchodování se spektrem pro zvyšování 
efektivního využívání spektra a rozvoj 
vnitřního trhu bezdrátových zařízení a 
služeb by tyto podmínky měly platit pro 
kmitočtová pásma, která jsou přidělena pro 
bezdrátové komunikace a která jsou 
spojena s možností převádět nebo 
pronajímat užívací práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Protože společný přístup a úspory 
z rozsahu jsou klíčem k rozvoji 
širokopásmových komunikací v celé Unii a 
mohou zabránit narušování hospodářské 
soutěže a fragmentaci trhu mezi členskými 
státy, mohly by být po dohodě členských 
států a Komise stanoveny určité autorizační 
a procedurální podmínky. Tyto podmínky 
by mohly zahrnovat povinnost pokrytí, 
velikost bloků spektra, lhůty pro udělení 
práv, přístup k operátorům mobilních 
virtuálních sítí (MVNO) a délku užívacích 
práv. Vzhledem k významu obchodování 
se spektrem pro zvyšování efektivního 
využívání spektra a rozvoj vnitřního trhu 
bezdrátových zařízení a služeb by tyto 
podmínky měly platit pro kmitočtová 
pásma, která jsou přidělena pro bezdrátové 
komunikace a která jsou spojena 
s možností převádět nebo pronajímat 
užívací práva.

(14) Protože společný přístup a úspory 
z rozsahu jsou klíčem k rozvoji 
širokopásmových komunikací v celé Unii a 
mohou zabránit narušování hospodářské 
soutěže a fragmentaci trhu mezi členskými 
státy, mohly by být po dohodě členských 
států a Komise stanoveny určité autorizační 
a procedurální podmínky. Tyto podmínky
by mohly zahrnovat povinnost pokrytí, 
velikost bloků spektra, lhůty pro udělení 
práv, přístup k operátorům mobilních 
virtuálních sítí (MVNO) a délku užívacích 
práv. Vzhledem k významu obchodování 
se spektrem pro zvyšování efektivního 
využívání spektra, usnadnění vzniku 
nových celoevropských operátorů a rozvoj 
vnitřního trhu bezdrátových zařízení a 
služeb by tyto podmínky měly platit pro 
kmitočtová pásma, která jsou přidělena pro 
bezdrátové komunikace a která jsou 
spojena s možností převádět nebo 
pronajímat užívací práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Gunnar Hökmark

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Protože společný přístup a úspory 
z rozsahu jsou klíčem k rozvoji 
širokopásmových komunikací v celé Unii a 
mohou zabránit narušování hospodářské 
soutěže a fragmentaci trhu mezi členskými 
státy, mohly by být po dohodě členských 
států a Komise stanoveny určité autorizační 
a procedurální podmínky. Tyto podmínky 
by mohly zahrnovat povinnost pokrytí, 
velikost bloků spektra, lhůty pro udělení 

(14) Protože společný přístup a úspory 
z rozsahu jsou klíčem k rozvoji 
širokopásmových komunikací v celé Unii a 
mohou zabránit narušování hospodářské 
soutěže a fragmentaci trhu mezi členskými 
státy, mohly by být po dohodě členských 
států a Komise stanoveny určité autorizační 
a procedurální podmínky. Tyto podmínky 
by mohly zahrnovat povinnost pokrytí, 
velikost bloků spektra, lhůty pro udělení 
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práv, přístup k operátorům mobilních 
virtuálních sítí (MVNO) a délku užívacích 
práv. Vzhledem k významu obchodování 
se spektrem pro zvyšování efektivního 
využívání spektra a rozvoj vnitřního trhu 
bezdrátových zařízení a služeb by tyto 
podmínky měly platit pro kmitočtová 
pásma, která jsou přidělena pro bezdrátové 
komunikace a která jsou spojena 
s možností převádět nebo pronajímat 
užívací práva.

práv, přístup k operátorům mobilních 
virtuálních sítí (MVNO) a délku užívacích 
práv. Vzhledem k významu obchodování 
se spektrem pro zvyšování efektivního 
využívání spektra, usnadnění vzniku 
nových celoevropských služeb a rozvoj 
vnitřního trhu bezdrátových zařízení a 
služeb by tyto podmínky měly platit pro 
kmitočtová pásma, která jsou přidělena pro
bezdrátové komunikace a která jsou 
spojena s možností převádět nebo 
pronajímat užívací práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Jiná odvětví, jako je bezpečnost 
dopravy (pro bezpečnostní, informační a 
řídící systémy), výzkum a vývoj, ochrana 
veřejnosti a odstraňování následků 
živelných pohrom, elektronické 
zdravotnictví a elektronické začleňování, 
mohou potřebovat další pásma spektra. 
Optimalizace synergií mezi politikou 
v oblasti rádiového spektra a činnostmi ve 
výzkumu a vývoji a provádění studií 
rádiové kompatibility mezi jednotlivými 
uživateli spektra by mělo pomoci 
inovacím. Společné výzkumné centrum 
Komise by mělo pomoci s řešením 
technických otázek regulace spektra, 
zejména formou poskytování testovacích 
zařízení na ověřování modelů rušení, které 
jsou podstatné pro legislativu Unie. Podle 
výsledků výzkumu prováděného jako 
součást 7. rámcového programu je třeba 
prozkoumat potřeby spektra u projektů, 
které mohou mít velký hospodářský nebo 
investiční potenciál, zejména pro malé a 

(15) Jiná odvětví, jako je bezpečnost 
dopravy (pro bezpečnostní, informační a 
řídící systémy), výzkum a vývoj, 
elektronické zdravotnictví a elektronické 
začleňování a ochrana veřejnosti a 
odstraňování následků živelných pohrom –
v posledním případě s ohledem na stále 
častější využívání videopřenosů a 
datových přenosů pro rychlou a účinnou 
službu – mohou potřebovat další pásma 
spektra. Optimalizace synergií mezi 
politikou v oblasti rádiového spektra a 
činnostmi ve výzkumu a vývoji a 
provádění studií rádiové kompatibility 
mezi jednotlivými uživateli spektra by 
mělo pomoci inovacím. Společné 
výzkumné centrum Komise by mělo 
pomoci s řešením technických otázek 
regulace spektra, zejména formou 
poskytování testovacích zařízení na 
ověřování modelů rušení, které jsou 
podstatné pro legislativu Unie. Podle 
výsledků výzkumu prováděného jako 
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střední podniky, např. kognitivní rádio 
nebo elektronické zdravotnictví. Rovněž by 
měla být zajištěna přiměřená ochrana proti 
škodlivému rušení, aby byl podpořen 
výzkum a vývoj a vědecká činnost.

součást 7. rámcového programu je třeba 
prozkoumat potřeby spektra u projektů, 
které mohou mít velký hospodářský nebo 
investiční potenciál, zejména pro malé a 
střední podniky, např. kognitivní rádio 
nebo elektronické zdravotnictví. Rovněž by 
měla být zajištěna přiměřená ochrana proti 
škodlivému rušení, aby byl podpořen 
výzkum a vývoj a vědecká činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Ioan Enciu

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Jiná odvětví, jako je bezpečnost 
dopravy (pro bezpečnostní, informační a 
řídící systémy), výzkum a vývoj, ochrana 
veřejnosti a odstraňování následků 
živelných pohrom, elektronické 
zdravotnictví a elektronické začleňování,
mohou potřebovat další pásma spektra. 
Optimalizace synergií mezi politikou 
v oblasti rádiového spektra a činnostmi ve 
výzkumu a vývoji a provádění studií 
rádiové kompatibility mezi jednotlivými 
uživateli spektra by mělo pomoci 
inovacím. Společné výzkumné centrum 
Komise by mělo pomoci s řešením 
technických otázek regulace spektra, 
zejména formou poskytování testovacích 
zařízení na ověřování modelů rušení, které 
jsou podstatné pro legislativu Unie. Podle 
výsledků výzkumu prováděného jako 
součást 7. rámcového programu je třeba 
prozkoumat potřeby spektra u projektů, 
které mohou mít velký hospodářský nebo 
investiční potenciál, zejména pro malé a 
střední podniky, např. kognitivní rádio 
nebo elektronické zdravotnictví. Rovněž by 
měla být zajištěna přiměřená ochrana proti 

(15) Jiná odvětví, jako je bezpečnost 
dopravy (pro bezpečnostní, informační a 
řídící systémy), výzkum a vývoj, ochrana 
veřejnosti a odstraňování následků 
živelných pohrom, elektronické 
zdravotnictví a elektronické začleňování, 
mohou potřebovat další pásma spektra. 
Optimalizace synergií a přímých vazeb
mezi politikou v oblasti rádiového spektra 
a činnostmi ve výzkumu a vývoji a 
provádění studií rádiové kompatibility 
mezi jednotlivými uživateli spektra by 
mělo pomoci inovacím. Společné 
výzkumné centrum Komise by mělo 
pomoci s řešením technických otázek 
regulace spektra, zejména formou 
poskytování testovacích zařízení na 
ověřování modelů rušení, které jsou 
podstatné pro legislativu Unie. Podle 
výsledků výzkumu prováděného jako 
součást 7. rámcového programu je třeba 
prozkoumat potřeby spektra u projektů, 
které mohou mít velký hospodářský nebo 
investiční potenciál, zejména pro malé a 
střední podniky, např. kognitivní rádio 
nebo elektronické zdravotnictví. Rovněž by 
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škodlivému rušení, aby byl podpořen 
výzkum a vývoj a vědecká činnost.

měla být zajištěna přiměřená ochrana proti 
škodlivému rušení, aby byl podpořen 
výzkum a vývoj a vědecká činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pro blaho občanů a koherentní přístup 
k povolování využití rádiového spektra 
v Unii je nezbytná ochrana zdraví 
veřejnosti proti elektromagnetickým polím; 
na tuto oblast se vztahuje doporučení Rady 
1999/519/ES o omezení expozice osob 
elektromagnetickým polím a v souladu s 
ním je nezbytné zajistit trvalé monitorování 
ionizačních a neionizačních účinků 
používání rádiového spektra na zdraví, a to 
včetně reálných kumulativních účinků 
používání rádiového spektra o různých 
kmitočtech ve stále větším počtu různých 
zařízení.

(17) Pro blaho občanů a koherentní přístup 
k povolování využití rádiového spektra 
v Unii je nezbytná ochrana zdraví 
veřejnosti proti elektromagnetickým polím; 
na tuto oblast se vztahuje doporučení Rady 
1999/519/ES o omezení expozice osob 
elektromagnetickým polím a v souladu s 
ním je nezbytné zajistit trvalé monitorování 
ionizačních a neionizačních účinků 
používání rádiového spektra na zdraví, a to 
včetně reálných kumulativních účinků 
používání rádiového spektra o různých 
kmitočtech ve stále větším počtu různých 
zařízení. Při dosahování přiměřené 
úrovně veřejné bezpečnosti by měly 
členské státy zajistit, aby byla ochranná 
opatření z hlediska technologie a služeb 
neutrální.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pro blaho občanů a koherentní přístup 
k povolování využití rádiového spektra 

(17) Pro blaho občanů a koherentní přístup 
k povolování využití rádiového spektra 
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v Unii je nezbytná ochrana zdraví 
veřejnosti proti elektromagnetickým polím; 
na tuto oblast se vztahuje doporučení Rady 
1999/519/ES o omezení expozice osob 
elektromagnetickým polím a v souladu s 
ním je nezbytné zajistit trvalé monitorování 
ionizačních a neionizačních účinků 
používání rádiového spektra na zdraví, a to 
včetně reálných kumulativních účinků 
používání rádiového spektra o různých 
kmitočtech ve stále větším počtu různých 
zařízení.

v Unii je nezbytná ochrana zdraví 
veřejnosti proti elektromagnetickým polím; 
na tuto oblast se vztahuje doporučení Rady 
1999/519/ES o omezení expozice osob 
elektromagnetickým polím a v souladu s 
ním je nezbytné zajistit trvalé monitorování 
ionizačních a neionizačních účinků 
používání rádiového spektra na zdraví, a to 
včetně reálných kumulativních účinků 
používání rádiového spektra o různých 
kmitočtech ve stále větším počtu různých 
zařízení; při dosahování přiměřené 
úrovně veřejné bezpečnosti by měly 
členské státy zajistit, aby byla ochranná 
opatření z hlediska technologie a služeb 
neutrální.

Or. en

Pozměňovací návrh 133

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pro blaho občanů a koherentní přístup 
k povolování využití rádiového spektra 
v Unii je nezbytná ochrana zdraví 
veřejnosti proti elektromagnetickým polím; 
na tuto oblast se vztahuje doporučení Rady 
1999/519/ES o omezení expozice osob 
elektromagnetickým polím a v souladu s 
ním je nezbytné zajistit trvalé monitorování 
ionizačních a neionizačních účinků 
používání rádiového spektra na zdraví, a to 
včetně reálných kumulativních účinků 
používání rádiového spektra o různých 
kmitočtech ve stále větším počtu různých 
zařízení.

(17) Pro blaho občanů a koherentní přístup 
k povolování využití rádiového spektra 
v Unii je nezbytná ochrana zdraví 
veřejnosti proti elektromagnetickým polím; 
na tuto oblast se vztahuje doporučení Rady 
1999/519/ES o omezení expozice osob 
elektromagnetickým polím a v souladu s 
ním je nezbytné dosáhnout lepšího 
porozumění reakcí živých organizmů na 
elektromagnetická pole a zajistit trvalé 
monitorování ionizačních a neionizačních 
účinků používání rádiového spektra na 
zdraví, a to včetně reálných kumulativních 
účinků používání rádiového spektra o 
různých kmitočtech ve stále větším počtu 
různých zařízení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 134
Jan Březina, Alajos Mészáros

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 18 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Důležité cíle ve veřejném zájmu, jako 
je bezpečnost osob, vyžadují koordinovaná 
technická řešení, aby mohly spolupracovat 
záchranné a havarijní služby různých 
členských států. Pro rozvoj a volné šíření 
služeb a zařízení pro zajišťování 
bezpečnosti a pro inovační celoevropská 
nebo interoperabilní bezpečnostní a 
záchranná řešení je třeba zajistit dostatečné 
spektrum. Studie již ukázaly, že 
v následujících 5 až 10 letech budou v celé 
Unii potřebná další harmonizovaná pásma 
spektra pod 1 GHz, aby mohly být 
poskytovány mobilní širokopásmové 
služby pro ochranu veřejnosti a 
odstraňování následků živelných pohrom.

(18) Důležité cíle ve veřejném zájmu, jako 
je bezpečnost osob, vyžadují koordinovaná 
technická řešení, aby mohly spolupracovat 
záchranné a havarijní služby různých 
členských států. Pro rozvoj a volné šíření 
služeb a zařízení pro zajišťování 
bezpečnosti a pro inovační celoevropská 
nebo interoperabilní bezpečnostní a 
záchranná řešení je třeba zajistit dostatečné 
spektrum. Studie již ukázaly, že 
v následujících 5 až 10 letech budou v celé 
Unii potřebná další harmonizovaná pásma 
spektra pod 1 GHz, aby mohly být 
poskytovány mobilní širokopásmové 
služby pro ochranu veřejnosti a 
odstraňování následků živelných pohrom. I 
satelity budou sehrávat zásadní úlohu při 
zabezpečování schopnosti reagovat 
špičkovým způsobem na katastrofy doma i 
v cizině, což je politickým cílem uvedeným 
v nedávném oznámení GŘ ECHO, jenž 
bude zahrnovat používání satelitního 
frekvenčního spektra na pomoc 
evropským kapacitám v rámci Evropy i za 
jejími hranicemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 18 



PE460.615v01-00 64/95 AM\858840CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Důležité cíle ve veřejném zájmu, jako 
je bezpečnost osob, vyžadují koordinovaná 
technická řešení, aby mohly spolupracovat 
záchranné a havarijní služby různých 
členských států. Pro rozvoj a volné šíření 
služeb a zařízení pro zajišťování 
bezpečnosti a pro inovační celoevropská 
nebo interoperabilní bezpečnostní a 
záchranná řešení je třeba zajistit dostatečné 
spektrum. Studie již ukázaly, že 
v následujících 5 až 10 letech budou v celé 
Unii potřebná další harmonizovaná pásma 
spektra pod 1 GHz, aby mohly být 
poskytovány mobilní širokopásmové 
služby pro ochranu veřejnosti a 
odstraňování následků živelných pohrom.

(18) Důležité cíle ve veřejném zájmu, jako 
je bezpečnost osob, vyžadují koordinovaná 
technická řešení, aby mohly spolupracovat 
záchranné a havarijní služby různých 
členských států. Pro rozvoj a volné šíření 
služeb a zařízení pro zajišťování 
bezpečnosti a pro inovační celoevropská 
nebo interoperabilní bezpečnostní a 
záchranná řešení je třeba zajistit dostatečné 
spektrum v koordinovaném celoevropském 
bloku radiového frekvenčního spektra. 
Studie již ukázaly, že v následujících 5 až 
10 letech budou v celé Unii potřebná další 
harmonizovaná pásma spektra pod 1 GHz, 
aby mohly být poskytovány mobilní 
širokopásmové služby pro ochranu 
veřejnosti a odstraňování následků 
živelných pohrom. Jakékoli dodatečné 
harmonizované přidělení frekvenčního 
spektra pro účely ochrany veřejnosti a 
pomoci při zmírňování následků katastrof 
pod úrovní 1 GHz by mělo zahrnovat i 
přezkoumání potenciálu na uvolnění nebo 
společné využívání jiného frekvenčního 
spektra využívaného pro účely ochrany 
veřejnosti a pomoci při zmírňování 
následků katastrof.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 19 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Regulace rádiového spektra má silné 
přeshraniční a mezinárodní rozměry, což je 
dáno vlastnostmi šíření, mezinárodním 
charakterem trhů závislých na rádiových 
službách a nutností zamezit škodlivému 

(19) Regulace rádiového spektra má silné 
přeshraniční a mezinárodní rozměry, což je 
dáno vlastnostmi šíření, mezinárodním 
charakterem trhů závislých na rádiových 
službách a nutností zamezit škodlivému 
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rušení mezi jednotlivými státy. Z odkazů 
na mezinárodní smlouvy ve směrnicích 
2002/21/ES a 2002/20/ES8 v platném znění 
navíc vyplývá, že členské státy nesmí 
přijímat mezinárodní závazky, které brání 
nebo omezují plnění jejich povinností 
v rámci Unie. Členské státy by měly 
v souladu s judikaturou vyvinout veškeré 
úsilí potřebné k zajištění vhodného 
zastoupení Unie v mezinárodních orgánech 
odpovědných za koordinaci spektra 
v otázkách spadajících do její působnosti. 
Pokud je v sázce politika nebo pravomoc 
Unie, musí Unie převzít politickou 
iniciativu v přípravě jednání a musí se 
těchto mnohostranných jednání sama 
účastnit, včetně jednání s Mezinárodní 
telekomunikační unií, jak to odpovídá 
stupni její odpovědnosti za záležitosti 
spojené s rádiovým spektrem spadající do 
působnosti právních předpisů Unie.

rušení mezi jednotlivými státy. Z odkazů 
na mezinárodní smlouvy ve směrnicích 
2002/21/ES a 2002/20/ES8 v platném znění 
navíc vyplývá, že členské státy nesmí 
přijímat mezinárodní závazky, které brání 
nebo omezují plnění jejich povinností 
v rámci Unie. Členské státy by měly 
v souladu s judikaturou vyvinout veškeré 
úsilí potřebné k zajištění vhodného 
zastoupení Unie v mezinárodních orgánech 
odpovědných za koordinaci spektra 
v otázkách spadajících do její působnosti. 
Pokud je v sázce politika nebo pravomoc 
Unie, musí Unie převzít politickou 
iniciativu v přípravě jednání a zajistit, že se 
Unie vyjadřuje jedním hlasem, na těchto 
mnohostranných jednání, s cílem vytvořit 
globální synergie a úspory z rozsahu při 
využívání frekvenčního spektra, včetně 
jednání s Mezinárodní telekomunikační 
unií, jak to odpovídá stupni její 
odpovědnosti za záležitosti spojené 
s rádiovým spektrem spadající do 
působnosti právních předpisů Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Gaston Franco

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 20 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

svých zájmů při mnohostranných 
jednáních; aby toho dosáhla, může Komise 
po zvážení stanoviska Skupiny pro politiku 
rádiového spektra (RSPG) v souladu 
s ustanovením směrnice 2002/21/ES také 
navrhovat Evropskému parlamentu a Radě 
společné politické cíle.

Or. fr

Pozměňovací návrh 138
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 20 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 139
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 20 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. ro

Pozměňovací návrh 140
Edit Herczog

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 21 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Světová radiokomunikační konference 
2012 zahrnuje konkrétní body, které jsou 
pro Unii podstatné, jako je digitální 
dividenda, vědecké a meteorologické 
služby, udržitelný rozvoj a změna klimatu, 
družicová komunikace a využití rádiového 

(21) Má-li být zamezeno rostoucímu tlaku 
na kmitočtové pásmo vyhrazené pro 
družicovou navigaci a komunikaci, je 
nutné zajistit při novém plánování využití 
spektra jejich šířka pásma; Světová 
radiokomunikační konference 2012 
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spektra pro program GALILEO (ustavený 
nařízením Rady (ES) č. 876/20029 o 
zřízení společného podniku Galileo, a 
nařízení Rady (ES) č. 1321/200410 o 
zřízení řídících struktur pro evropské 
družicové navigační programy), jakož i 
evropský program Globální monitoring 
životního prostředí a bezpečnosti zaměřený 
na lepší využití údajů z pozorování Země.

zahrnuje konkrétní body, které jsou pro 
Unii podstatné, jako je digitální dividenda, 
vědecké a meteorologické služby, 
udržitelný rozvoj a změna klimatu, 
družicová komunikace a využití rádiového 
spektra pro program GALILEO (ustavený 
nařízením Rady (ES) č. 876/20029 o 
zřízení společného podniku Galileo, a 
nařízení Rady (ES) č. 1321/200410 o 
zřízení řídících struktur pro evropské 
družicové navigační programy), jakož i 
evropský program Globální monitoring 
životního prostředí a bezpečnosti zaměřený 
na lepší využití údajů z pozorování Země.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Gaston Franco

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 25 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Ustanovení tohoto rozhodnutí by 
měla být prováděna při dodržování záruk 
poskytnutých v rámci postupů 
stanovených směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2009/140/ES, kterou 
se mění směrnice 2002/21/ES o společném 
předpisovém rámci pro sítě a služby 
elektronických komunikací, směrnice 
2002/19/ES o přístupu k sítím 
elektronických komunikací a přiřazeným 
zařízením a o jejich vzájemném propojení 
a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro 
sítě a služby elektronických komunikací1.
_________
1 Úř. věst. L337, 18.12.2009, s.37.

Or. fr



AM\858840CS.doc 69/95 PE460.615v01-00

CS

Pozměňovací návrh 142
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 25 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Cílem žádného ustanovení v tomto 
rozhodnutí není snížit ochranu 
poskytovanou hospodářským subjektům 
směrnicí 2009/140/ES, kterou se mění 
směrnice 2002/21/ES o společném 
předpisovém rámci pro sítě a služby 
elektronických komunikací, směrnice 
2002/19/ES o přístupu k sítím 
elektronických komunikací a přiřazeným 
zařízením a o jejich vzájemném propojení 
a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro 
sítě a služby elektronických komunikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 25 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Cílem žádného ustanovení v tomto 
rozhodnutí není snížit ochranu 
poskytovanou hospodářským subjektům 
směrnicí 2009/140/ES, kterou se mění 
směrnice 2002/21/ES o společném 
předpisovém rámci pro sítě a služby 
elektronických komunikací, směrnice 
2002/19/ES o přístupu k sítím 
elektronických komunikací a přiřazeným 
zařízením a o jejich vzájemném propojení 
a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro 
sítě a služby elektronických komunikací.

Or. en
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Pozměňovací návrh 144
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 25 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Cílem žádného ustanovení v tomto 
rozhodnutí není snížit ochranu 
poskytovanou hospodářským subjektům 
směrnicí 2009/140/ES, kterou se mění 
směrnice 2002/21/ES o společném 
předpisovém rámci pro sítě a služby 
elektronických komunikací, směrnice 
2002/19/ES o přístupu k sítím 
elektronických komunikací a přiřazeným 
zařízením a o jejich vzájemném propojení 
a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro 
sítě a služby elektronických komunikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíl Cíl a oblast působnosti

Or. de

Pozměňovací návrh 146
Petra Kammerevert

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – nadpis 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíl Cíl a oblast působnosti

Or. de

Pozměňovací návrh 147
Hella Ranner

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíl Cíl a oblast působnosti

Or. de

Pozměňovací návrh 148
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíl Oblast působnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíl Cíl a oblast působnosti

Or. fr
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Pozměňovací návrh 150
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Toto rozhodnutí stanoví v souladu se 
směrnicemi 2002/19/ES, 2002/20/ES, 
2002/21/ES a 2002/22/ES a s rozhodnutím 
č. 67/2002/ES program politiky rádiového 
spektra pro strategické plánování 
a harmonizaci využití rádiového spektra, 
aby bylo zajištěno fungování vnitřního 
trhu.

Or. de

Pozměňovací návrh 151
Petra Kammerevert

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Toto rozhodnutí stanoví v souladu se 
směrnicemi 2002/19/ES, 2002/20/ES, 
2002/21/ES a 2002/22/ES a s rozhodnutím 
č. 67/2002/ES program politiky rádiového 
spektra pro strategické plánování 
a harmonizaci využití rádiového spektra, 
aby bylo zajištěno fungování vnitřního 
trhu.

Or. de

Pozměňovací návrh 152
Hella Ranner

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Toto rozhodnutí stanoví v souladu se 
směrnicemi 2002/21/ES, 2002/20/ES a 
2002/19/ES, směrnicí 2002/22/ES a 
rozhodnutím č. 67/2002/ES program 
politiky rádiového spektra pro strategické 
plánování a harmonizaci využití rádiového 
spektra, aby bylo zajištěno fungování 
vnitřního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Toto rozhodnutí stanoví v souladu se 
směrnicemi 2002/21/ES, 2002/20/ES a 
2002/19/ES, směrnicí 2002/22/ES a 
rozhodnutím č. 67/2002/ES program 
politiky rádiového spektra pro strategické 
plánování a harmonizaci využití rádiového 
spektra, aby bylo zajištěno fungování 
vnitřního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. ro

Pozměňovací návrh 157
Henri Weber

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

Toto rozhodnutí se uplatňuje, aniž by byly 
dotčeny stávající právní předpisy EU ani 
opatření přijatá na vnitrostátní úrovni, 
která jsou v souladu s právními předpisy 
EU a sledují cíle obecného zájmu, 
zejména cíle týkající se regulace obsahu 
a audiovizuální politiky a práva členských 
států spravovat a využívat své rádiové 
spektrum pro účely veřejného pořádku, 
veřejné bezpečnosti a obrany.

Or. fr

Pozměňovací návrh 158
Petra Kammerevert

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny 
stávající právní předpisy EU ani opatření 
přijatá na vnitrostátní úrovni, která jsou 
v souladu s právními předpisy EU 
a sledují cíle obecného zájmu, zejména 
cíle týkající se regulace obsahu 
a audiovizuální politiky a práva členských 
států spravovat a využívat své rádiové 
spektrum pro účely veřejného pořádku, 
veřejné bezpečnosti a obrany.

Or. de

Pozměňovací návrh 159
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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

Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny 
stávající právní předpisy EU ani opatření 
přijatá na vnitrostátní úrovni, která jsou 
v souladu s právními předpisy EU 
a sledují cíle obecného zájmu, zejména 
cíle týkající se regulace obsahu 
a audiovizuální politiky a práva členských 
států spravovat a využívat své rádiové 
spektrum pro účely veřejného pořádku, 
veřejné bezpečnosti a obrany.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Hella Ranner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny 
stávající právní předpisy EU ani opatření 
přijatá na vnitrostátní úrovni, která jsou 
v souladu s právními předpisy EU 
a sledují cíle obecného zájmu, zejména 
cíle týkající se regulace obsahu 
a audiovizuální politiky a práva členských 
států spravovat a využívat své rádiové 
spektrum pro účely veřejného pořádku, 
veřejné bezpečnosti a obrany.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Giles Chichester

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

Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny 
stávající právní předpisy EU ani opatření 
přijatá na vnitrostátní úrovni, která jsou 
v souladu s právními předpisy EU 
a sledují cíle obecného zájmu, zejména 
cíle týkající se regulace obsahu 
a audiovizuální politiky a práva členských 
států spravovat a využívat své rádiové 
spektrum pro účely veřejného pořádku, 
veřejné bezpečnosti a obrany.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Catherine Trautmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí se vztahuje na vnitřní trh 
ve všech oblastech politik Unie 
souvisejících s využíváním rádiového 
spektra, mimo jiné na elektronické 
komunikace, výzkum a vývoj, dopravu, 
energetiku a audiovizuální politiku.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí se vztahuje na vnitřní trh 
ve všech oblastech politik Unie 
souvisejících s využíváním rádiového 
spektra, jako jsou elektronické 
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komunikace, výzkum a vývoj, doprava, 
energetika a audiovizuální politika.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Catherine Trautmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí je v souladu se 
stávajícími právními předpisy EU, 
zejména se směrnicemi 2002/20/ES a 
2002/21/ES a s rozhodnutím č. 
676/2002/ES a směrnicí 1999/5/ES, a 
rovněž s opatřeními přijatými na 
vnitrostátní úrovni v souladu s právními 
předpisy EU, která dodržují příslušné 
mezinárodní dohody, včetně předpisů ITU 
o rádiovém spektru.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Catherine Trautmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto rozhodnutím nejsou dotčena 
opatření přijatá na vnitrostátní úrovni 
v souladu s právními předpisy EU 
a sledující cíle obecného zájmu, zejména 
cíle týkající se regulace obsahu 
a audiovizuální politiky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 166
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy budou transparentním 
způsobem spolupracovat mezi sebou i 
s Komisí, aby zajistily důsledné 
uplatňování těchto obecných regulačních 
zásad v celé Unii:

1. Členské státy budou transparentním 
způsobem spolupracovat mezi sebou i 
s Komisí, aby zajistily důsledné 
uplatňování těchto obecných regulačních 
zásad v celé Unii:

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporování účinného využívání 
rádiového spektra, aby byla co nejlépe 
uspokojována stoupající poptávka po 
využití kmitočtů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Paul Rübig

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporování účinného využívání 
rádiového spektra, aby byla co nejlépe 
uspokojována stoupající poptávka po 
využití kmitočtů;

a) podporování účinného využívání 
rádiového spektra, aby byla co nejlépe 
uspokojována stoupající poptávka po 
využití kmitočtů; vysoce důležité jsou 
proto zásady flexibility a využívání 
rádiového spektra, které je tržně 
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orientované a efektivní v důsledku 
zajištění spravedlivé hospodářské soutěže, 
jíž bylo dosaženo použitím stávajících 
obchodních modelů na vnitrostátní 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Petra Kammerevert

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporování účinného využívání 
rádiového spektra, aby byla co nejlépe 
uspokojována stoupající poptávka po 
využití kmitočtů;

a) podporování účinného využívání 
rádiového spektra, aby byla co nejlépe 
uspokojována stoupající poptávka po 
využití kmitočtů, přičemž se zároveň 
celkově zohlední společenská, kulturní 
a hospodářská hodnota rádiového 
spektra;

Or. de

Pozměňovací návrh 170
András Gyürk

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporování účinného využívání 
rádiového spektra, aby byla co nejlépe 
uspokojována stoupající poptávka po 
využití kmitočtů;

a) podporování účinného využívání 
rádiového spektra, aby byla co nejlépe 
uspokojována stoupající poptávka po 
využití kmitočtů, a to takovým způsobem, 
aby byl zaručen nerušený provoz 
stávajících elektronických komunikačních 
sítí;

Or. en



AM\858840CS.doc 81/95 PE460.615v01-00

CS

Pozměňovací návrh 171
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporování účinného využívání 
rádiového spektra, aby byla co nejlépe 
uspokojována stoupající poptávka po 
využití kmitočtů;

a) podporování účinného využívání 
rádiového spektra, aby byla co nejlépe 
uspokojována stoupající poptávka po 
využití kmitočtů, přičemž bude zároveň 
respektována důležitá sociální, kulturní, 
a ekonomická hodnota spektra;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporování účinného využívání 
rádiového spektra, aby byla co nejlépe 
uspokojována stoupající poptávka po 
využití kmitočtů;

a) podporování účinného využívání 
rádiového spektra, aby byla co nejlépe 
uspokojována stoupající poptávka po 
využití kmitočtů, přičemž bude zároveň 
respektována důležitá sociální, kulturní, a 
ekonomická hodnota spektra;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporování účinného využívání 
rádiového spektra, aby byla co nejlépe 
uspokojována stoupající poptávka po 

a) podporování účinného využívání 
rádiového spektra, aby byla co nejlépe 
uspokojována stoupající poptávka po 
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využití kmitočtů; využití kmitočtů, přičemž se zároveň 
celkově zohlední společenská, kulturní 
a hospodářská hodnota rádiového 
spektra;

Or. fr

Pozměňovací návrh 174
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporování účinného využívání 
rádiového spektra, aby byla co nejlépe 
uspokojována stoupající poptávka po 
využití kmitočtů;

a) podporování účinného využívání 
rádiového spektra, aby byla co nejlépe 
uspokojována stoupající poptávka po 
využití kmitočtů, přičemž se zároveň 
celkově zohlední jeho společenské, 
kulturní a hospodářské aspekty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 175
Hella Ranner

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporování účinného využívání 
rádiového spektra, aby byla co nejlépe 
uspokojována stoupající poptávka po 
využití kmitočtů;

a) podporování účinného využívání 
rádiového spektra, aby byla co nejlépe 
uspokojována stoupající poptávka po 
využití kmitočtů, přičemž bude zároveň 
zohledňována sociální, kulturní, a 
ekonomická hodnota spektra jako celku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 176
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporování účinného využívání 
rádiového spektra, aby byla co nejlépe 
uspokojována stoupající poptávka po 
využití kmitočtů;

a) podporování účinného využívání 
rádiového spektra, aby byla co nejlépe 
uspokojována stoupající poptávka po 
využití kmitočtů; zároveň je třeba 
zohlednit sociální, vzdělávací, kulturní, a 
ekonomickou hodnotu spektra jako celku;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporování účinného využívání 
rádiového spektra, aby byla co nejlépe 
uspokojována stoupající poptávka po 
využití kmitočtů;

a) podporování účinného využívání 
rádiového spektra, přičemž bude zároveň 
zohledněna jeho důležitá sociální, 
kulturní a ekonomická hodnota;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) podporování účinného využívání 
rádiového spektra, aby byla co nejlépe 
uspokojována poptávka spotřebitelů po 
využití kmitočtů, přičemž bude zároveň 
respektována důležitá sociální, kulturní, a 
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ekonomická hodnota spektra;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) uplatňování neutrality technologií a 
služeb při používání spektra pro sítě a 
služby elektronických komunikací podle 
článku 9 směrnice 2002/21/ES (rámcová 
směrnice) a pokud možno i pro jiná 
odvětví a aplikace, a to tak, aby byla 
podporována účinnost využívání 
rádiového spektra, zejména 
prostřednictvím podpory flexibility a 
prosazováním inovací;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) uplatňování neutrality technologií a 
služeb při používání spektra pro sítě a 
služby elektronických komunikací podle 
článku 9 směrnice 2002/21/ES (rámcová 
směrnice) a pokud možno i pro jiná 
odvětví a aplikace, a to tak, aby byla 
podporována účinnost využívání 
rádiového spektra, zejména 
prostřednictvím podpory flexibility a 
prosazováním inovací;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 181
Jan Březina, Alajos Mészáros

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) uplatňování neutrality technologií a 
služeb při používání spektra pro sítě a 
služby elektronických komunikací podle 
článku 9 směrnice 2002/21/ES (rámcová 
směrnice) a pokud možno i pro jiná odvětví 
a aplikace, a to tak, aby byla podporována 
účinnost využívání rádiového spektra, 
zejména prostřednictvím podpory 
flexibility a prosazováním inovací;

b) uplatňování neutrality technologií a 
služeb pro harmonizované používání 
spektra pro sítě a služby elektronických 
komunikací podle článku 9 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice) a pokud 
možno i pro jiná odvětví a aplikace, a to 
tak, aby byla podporována účinnost 
využívání rádiového spektra a usnadněn 
zvýšený mobilní přenos dat i 
širokopásmové služby, zejména 
prostřednictvím podpory flexibility a 
prosazováním inovací, přičemž bude 
zohledněno, že je třeba předcházet 
případům škodlivého rušení a zajistit 
technickou kvalitu služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) uplatňování neutrality technologií a 
služeb při používání spektra pro sítě a 
služby elektronických komunikací podle 
článku 9 směrnice 2002/21/ES (rámcová 
směrnice) a pokud možno i pro jiná odvětví 
a aplikace, a to tak, aby byla podporována 
účinnost využívání rádiového spektra, 
zejména prostřednictvím podpory 

b) uplatňování neutrality technologií a 
služeb pro harmonizované používání 
spektra pro sítě a služby elektronických 
komunikací podle článku 9 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice) a pokud 
možno i pro jiná odvětví a aplikace, a to 
tak, aby byla podporována účinnost 
využívání rádiového spektra a usnadněn 
zvýšený mobilní přenos dat i 
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flexibility a prosazováním inovací; širokopásmové služby, zejména 
prostřednictvím podpory flexibility a 
prosazováním inovací, přičemž bude 
zohledněno, že je třeba předcházet 
případům škodlivého rušení a zajistit 
technickou kvalitu služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Matthias Groote

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) uplatňování nejjednoduššího systému 
oprávnění, a to tak, aby byla 
maximalizována flexibilita a účinnost 
využívání rádiového spektra;

c) uplatňování nejjednoduššího systému 
oprávnění nediskriminačním způsobem, 
a to tak, aby byla maximalizována 
flexibilita a účinnost využívání rádiového 
spektra;

Or. de

Pozměňovací návrh 184
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) uplatňování nejjednoduššího systému 
oprávnění, a to tak, aby byla 
maximalizována flexibilita a účinnost 
využívání rádiového spektra;

c) uplatňování nejvhodnějšího, 
transparentního a flexibilního systému 
oprávnění, a to tak, aby byla 
maximalizována dostupnost, flexibilita 
a účinnost využívání rádiového spektra;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 185
Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) uplatňování nejjednoduššího systému 
oprávnění, a to tak, aby byla 
maximalizována flexibilita a účinnost 
využívání rádiového spektra;

c) uplatňování nejvhodnějšího, 
nediskriminačního a nejjednoduššího 
systému oprávnění, a to tak, aby byla 
maximalizována flexibilita a účinnost 
využívání rádiového spektra;

Or. en

Pozměňovací návrh 186

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) uplatňování nejjednoduššího systému 
oprávnění, a to tak, aby byla 
maximalizována flexibilita a účinnost 
využívání rádiového spektra;

c) uplatňování nejvhodnějšího, 
nediskriminačního a nejjednoduššího 
systému oprávnění, a to tak, aby byla 
maximalizována flexibilita a účinnost 
využívání rádiového spektra;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) uplatňování nejjednoduššího systému 
oprávnění, a to tak, aby byla 
maximalizována flexibilita a účinnost 

c) uplatňování nejvhodnějšího, 
nejjednoduššího a nediskriminačního 
systému oprávnění, a to tak, aby byla 
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využívání rádiového spektra; maximalizována flexibilita a účinnost 
využívání rádiového spektra;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) uplatňování nejjednoduššího systému 
oprávnění, a to tak, aby byla 
maximalizována flexibilita a účinnost 
využívání rádiového spektra;

c) uplatňování nejvhodnějšího systému 
oprávnění, a to tak, aby byla 
maximalizována flexibilita a účinnost 
využívání rádiového spektra;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Silvana Koch-Mehrin

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) uplatňování nejjednoduššího systému 
oprávnění, a to tak, aby byla 
maximalizována flexibilita a účinnost 
využívání rádiového spektra;

c) uplatňování nejjednoduššího 
nediskriminačního systému oprávnění, a 
to tak, aby byla maximalizována flexibilita 
a účinnost využívání rádiového spektra;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Petra Kammerevert

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. d 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zaručení fungování vnitřního trhu, a to 
konkrétně zajištěním účinné hospodářské 
soutěže.

d) zaručení fungování vnitřního trhu, a to 
konkrétně zajištěním účinné hospodářské 
soutěže s cílem posílit kulturní 
různorodost a pluralismus sdělovacích 
prostředků v souladu se směrnicí 
2002/21/ES ve znění směrnice 
2009/140/ES, stejně jako sociální a 
územní soudržnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 191

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zaručení fungování vnitřního trhu, a to 
konkrétně zajištěním účinné hospodářské 
soutěže.

d) zaručení rozvoje vnitřního trhu a 
digitálních služeb zajištěním účinné 
hospodářské soutěže, rovných podmínek a 
podporou vzniku nových celoevropských 
operátorů.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zaručení fungování vnitřního trhu, a to 
konkrétně zajištěním účinné hospodářské 
soutěže.

d) zaručení rozvoje vnitřního trhu a 
digitálních služeb zajištěním účinné 
hospodářské soutěže, rovných podmínek a 
podporou vzniku nových celoevropských 
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operátorů.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Gunnar Hökmark

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zaručení fungování vnitřního trhu, a to 
konkrétně zajištěním účinné hospodářské 
soutěže.

d) zaručení rozvoje vnitřního trhu a 
digitálních služeb zajištěním účinné 
hospodářské soutěže, rovných podmínek a 
podporou vzniku celoevropských služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zaručení fungování vnitřního trhu, a to 
konkrétně zajištěním účinné hospodářské 
soutěže.

d) zaručení rozvoje vnitřního trhu a 
digitálních služeb zajištěním účinné 
hospodářské soutěže a rovných podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zaručení fungování vnitřního trhu, a to 
konkrétně zajištěním účinné hospodářské 

d) zaručení rozvoje a fungování vnitřního 
digitálního trhu, a to konkrétně zajištěním 
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soutěže. účinné hospodářské soutěže a rovných 
podmínek v celé Evropě.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zaručení fungování vnitřního trhu, a to 
konkrétně zajištěním účinné hospodářské 
soutěže.

d) prosazování fungování vnitřního trhu, a 
to konkrétně podporou účinné hospodářské 
soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zaručení fungování vnitřního trhu, a to 
konkrétně zajištěním účinné hospodářské 
soutěže.

d) prosazování fungování vnitřního trhu, a 
to konkrétně podporou účinné hospodářské 
soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. d a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zaručení účinného využívání 
rádiového spektra, a to stanovením toho, 
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že součástí přístupových práv bude 
povinnost zvolit si tu nejúčinnější a 
nejvhodnější kompresní, přenosovou a 
zaváděcí technologii při dodržení zásady 
neutrality technologií a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. d a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) předcházení škodlivým formám 
interference nebo narušování;

Or. ro

Pozměňovací návrh 201
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. d a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) podporování inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. d a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) podporování inovací;
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Or. en

Pozměňovací návrh 203
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. d b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) při definování technických podmínek 
pro využívání rádiového spektra je nutné 
plně zohlednit příslušné právní předpisy 
EU o lidském zdraví týkající se emisí 
elektromagnetického pole;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. d b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) při definování technických podmínek 
pro využívání rádiového spektra je nutné 
plně zohlednit příslušné právní předpisy 
EU o vlivu emisí elektromagnetického 
pole na lidské zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro elektronické komunikace se použijí 
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níže uvedené konkrétní zásady:
a) uplatňování neutrality technologií a 
služeb v souladu s článkem 9 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice) a pokud 
možno přenos nebo pronájem 
individuálních práv na využívání 
rádiových kmitočtů při využívání 
rádiového spektra v sítích a službách 
elektronických komunikací v souladu s 
článkem 9b směrnice 2002/21/ES, a to 
tak, aby byla podporována účinnost 
využívání rádiového spektra, zejména 
prostřednictvím podpory flexibility a 
prosazováním inovací;
b) podpora harmonizace využívání 
rádiových kmitočtů v celém Společenství 
odpovídající potřebě zajistit jejich účinné 
a efektivní využívání v souladu s článkem 
9 a 8a směrnice 2002/21/ES (rámcová 
směrnice) a s rozhodnutím 676/2002/ES 
(rozhodnutí o rádiovém spektru);
c) udržování a rozvíjení efektivní 
hospodářské soutěže, a to zabráněním (s 
využitím předběžných či následných 
opatření) nadměrné akumulaci rádiových 
kmitočtů některými hospodářskými 
subjekty, což by vedlo ke značnému 
narušení hospodářské soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro elektronické komunikace se použijí 
níže uvedené konkrétní zásady:
a) uplatňování neutrality technologií a 
služeb v souladu s článkem 9 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice) a pokud 
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možno přenos nebo pronájem 
individuálních práv na využívání 
rádiových kmitočtů při využívání 
rádiového spektra v sítích a službách 
elektronických komunikací v souladu s 
článkem 9b směrnice 2002/21/ES, a to 
tak, aby byla podporována účinnost 
využívání rádiového spektra, zejména 
prostřednictvím podpory flexibility a 
prosazováním inovací;
b) podpora harmonizace využívání 
rádiových kmitočtů v celém Společenství 
odpovídající potřebě zajistit jejich účinné 
a efektivní využívání v souladu s článkem 
9 a 8a směrnice 2002/21/ES (rámcová 
směrnice) a s rozhodnutím 676/2002/ES 
(rozhodnutí o rádiovém spektru);
c) udržování a rozvíjení efektivní 
hospodářské soutěže, a to zabráněním (s 
využitím předběžných či následných 
opatření) nadměrné akumulaci rádiových 
kmitočtů některými hospodářskými 
subjekty, což by vedlo ke značnému 
narušení hospodářské soutěže.

Or. en


