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Pozměňovací návrh 207
Jan Březina, Alajos Mészáros

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) včasné zajištění dostatečné dostupnosti 
vhodného rádiového spektra na podporu 
politických cílů Unie;

a) zaručení, že bude bezdrátovým službám 
přiděleno dostatečné a vhodné rádiové 
spektrum, které zohlední všechna 
technická řešení, ve výši alespoň 1 200 
MHz do roku 2015, pokud není 
v programu politiky rádiového spektra 
stanoveno jinak, aby se uspokojila rychle 
rostoucí poptávka po mobilním přenosu 
dat, čímž se umožní rozvoj komerčních i 
veřejných služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Hella Ranner

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) včasné zajištění dostatečné dostupnosti 
vhodného rádiového spektra na podporu 
politických cílů Unie;

a) včasné zajištění dostatečné dostupnosti 
vhodného rádiového spektra na podporu 
cílů politiky rádiového spektra Unie, aby 
se uspokojila rychle rostoucí poptávka po 
mobilním přenosu dat a současně zajistil 
rozvoj dalších uživatelů rádiového 
spektra, jako je vysílání;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) včasné zajištění dostatečné dostupnosti 
vhodného rádiového spektra na podporu 
politických cílů Unie;

a) včasné zajištění dostatečné dostupnosti 
vhodného rádiového spektra na podporu 
politických cílů Unie, a zároveň 
zohlednění důležitých cílů v oblasti 
veřejného zájmu, jako je kulturní 
rozmanitost a pluralita sdělovacích 
prostředků, a současně i zájmů různých 
uživatelů rádiového spektra;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) včasné zajištění dostatečné dostupnosti 
vhodného rádiového spektra na podporu 
politických cílů Unie;

a) včasné zajištění dostatečné dostupnosti 
vhodného rádiového spektra na podporu 
politických cílů Unie a zároveň zohlednění 
důležitých cílů v oblasti veřejného zájmu, 
jako je kulturní rozmanitost a pluralita 
sdělovacích prostředků a současně i 
zájmů různých uživatelů rádiového 
spektra;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) včasné zajištění dostatečné dostupnosti 
vhodného rádiového spektra na podporu 
politických cílů Unie;

a) včasné zajištění dostatečné dostupnosti 
vhodného rádiového spektra na podporu 
politických cílů Unie a zároveň zohlednění 
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hlavních cílů v oblasti veřejného zájmu, 
jako je kulturní rozmanitost a pluralita 
sdělovacích prostředků, a současně i 
zájmů různých uživatelů rádiového 
spektra;

Or. fr

Pozměňovací návrh 212
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) včasné zajištění dostatečné dostupnosti 
vhodného rádiového spektra na podporu 
politických cílů Unie;

a) včasné zajištění dostatečné dostupnosti 
vhodného rádiového spektra na podporu 
politických cílů Unie a zároveň zohlednění 
důležitých cílů v oblasti veřejného zájmu –
kulturní rozmanitosti a plurality 
sdělovacích prostředků – a současně i 
zájmů různých uživatelů rádiového 
spektra;

Or. fr

Pozměňovací návrh 213
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) včasné zajištění dostatečné dostupnosti 
vhodného rádiového spektra na podporu 
politických cílů Unie;

a) včasné zajištění dostatečné dostupnosti 
vhodného rádiového spektra na podporu 
politických cílů Unie a zároveň zohlednění 
důležitých cílů v oblasti veřejného zájmu, 
jako je kulturní rozmanitost a pluralita 
sdělovacích prostředků, a současně i 
zájmů různých uživatelů rádiového 
spektra;
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Or. en

Pozměňovací návrh 214
Paul Rübig

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) včasné zajištění dostatečné dostupnosti 
vhodného rádiového spektra na podporu 
politických cílů Unie;

a) včasné zajištění dostatečné dostupnosti 
vhodného rádiového spektra zejména na 
podporu politických cílů, jako je dát 
prioritu širokospektrálnímu vysílání a 
zachování hospodářské soutěže, zejména 
prostřednictvím včasného provádění 
směrnice 2009/114/ES (revidované 
směrnice GSM)*;
_____________________

* Úř. věst. L 274, 20.10.2009, s. 25.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) včasné zajištění dostatečné dostupnosti 
vhodného rádiového spektra na podporu 
politických cílů Unie;

a) včasné zajištění dostatečné dostupnosti 
vhodného rádiového spektra na podporu 
politiky rádiového spektra Unie, aby se 
uspokojila rychle rostoucí poptávka po 
mobilním přenosu dat a současně zajistil 
rozvoj dalších uživatelů rádiového 
spektra, jako je vysílání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 216
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) včasné zajištění dostatečné dostupnosti 
vhodného rádiového spektra na podporu 
politických cílů Unie;

a) včasné zajištění dostatečné dostupnosti 
vhodného rádiového spektra na podporu 
politických cílů Unie se zohledněním 
sociálního, kulturního a hospodářského 
významu spektra jako takového;

Or. de

Pozměňovací návrh 217
Petra Kammerevert

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) včasné zajištění dostatečné dostupnosti 
vhodného rádiového spektra na podporu 
politických cílů Unie;

a) včasné zajištění dostatečné dostupnosti 
vhodného rádiového spektra na podporu 
cílů Unie v oblasti politiky rádiového 
spektra při současném zohlednění 
možnosti rozvoje rozhlasového vysílání;

Or. de

Pozměňovací návrh 218
Jan Březina, Alajos Mészáros

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. a a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) překlenutí digitální propasti a 
dosažení cílů Digitální agendy, což zajistí, 
že všichni občané Unie budou mít do roku 
2020 přístup k širokopásmovému 
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připojení o minimální rychlosti 30 Mbps, s 
ohledem na audiovizuální povahu 
předpokládané poptávky, a umožní, aby 
v Unii byla k dispozici co nejvyšší možná 
rychlost a kapacita širokopásmového 
připojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. a a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) překlenutí digitální propasti a 
dosažení cílů Digitální agendy, což zajistí, 
že všichni občané Unie budou mít do roku 
2020 přístup k širokopásmovému 
připojení o minimální rychlosti 30 Mbps, 
což umožní poskytování širokopásmových 
služeb v EU o co nejvyšší možné rychlosti 
a kapacitě širokopásmového připojení;

Or. ro

Pozměňovací návrh 220
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. a a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zaručení, že bude bezdrátovým 
službám přiděleno dostatečné a vhodné 
rádiové spektrum, aby se uspokojila 
rychle rostoucí poptávka po mobilním 
přenosu dat, čímž se podpoří rozvoj 
komerčních i veřejných služeb; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 221
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. a a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Hella Ranner

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. a a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. a b (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) zajištění příležitostí pro odvětví 
obchodu i služeb prostřednictvím 
poskytnutí vyšší přenosové kapacity; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 224
Jan Březina, Alajos Mészáros

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) maximalizace flexibility využívání 
rádiového spektra, podpora inovací a 
investic formou uplatňování zásad 
neutrality technologií a služeb, otevření 
rádiového spektra novým službám a 
možnost obchodování s právy na rádiové 
spektrum;

b) posílení flexibility využívání rádiového 
spektra, podpora inovací a investic formou 
důsledného uplatňování zásad neutrality 
technologií a služeb konzistentně v celé 
Unii, tak aby byly zajištěny rovné 
podmínky mezi možnými technickými 
řešeními, a formou vhodné regulační 
předvídatelnosti, otevření 
harmonizovaného rádiového spektra 
novým vyspělejším službám a možnost 
obchodování s právy na rádiové spektrum, 
čímž se vytvoří možnosti pro vznik 
celoevropských struktur;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Petra Kammerevert

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) maximalizace flexibility využívání 
rádiového spektra, podpora inovací a 
investic formou uplatňování zásad 

b) maximalizace flexibility využívání 
rádiového spektra, podpora inovací a 
investic formou uplatňování zásad 
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neutrality technologií a služeb, otevření 
rádiového spektra novým službám a 
možnost obchodování s právy na rádiové 
spektrum;

neutrality technologií a služeb, otevření 
rádiového spektra novým službám a 
možnost obchodování s právy na rádiové 
spektrum; členské státy se přitom mohou 
od této zásady odklonit prostřednictvím 
svých opatření, pokud tato opatření slouží 
cílům stanoveným v čl. 9 odst. 4 písm. a) 
až d) rámcové směrnice;

Or. de

Pozměňovací návrh 226
Hella Ranner

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) maximalizace flexibility využívání 
rádiového spektra, podpora inovací a 
investic formou uplatňování zásad 
neutrality technologií a služeb, otevření 
rádiového spektra novým službám a 
možnost obchodování s právy na rádiové 
spektrum;

b) maximalizace flexibility využívání 
rádiového spektra, podpora inovací a 
investic formou uplatňování zásad 
neutrality technologií a služeb, otevření 
rádiového spektra novým službám a 
možnost obchodování s právy na rádiové 
spektrum; členské státy se přitom mohou 
od této zásady odklonit prostřednictvím 
svých opatření, pokud tato opatření slouží 
cílům stanoveným v čl. 9 odst. 4 písm. a) 
až d) rámcové směrnice;

Or. de

Pozměňovací návrh 227
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) maximalizace flexibility využívání 
rádiového spektra, podpora inovací a 
investic formou uplatňování zásad 

b) posílení účinného využívání rádiového 
spektra případným posílením flexibility 
využívání rádiového spektra, podpora 
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neutrality technologií a služeb, otevření 
rádiového spektra novým službám a 
možnost obchodování s právy na rádiové 
spektrum;

inovací a investic formou uplatňování 
zásad neutrality technologií a služeb a 
formou vhodné regulační 
předvídatelnosti, otevření rádiového 
spektra novým službám a možnost 
obchodování s právy na rádiové spektrum;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Ioan Enciu

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) maximalizace flexibility využívání 
rádiového spektra, podpora inovací a 
investic formou uplatňování zásad 
neutrality technologií a služeb, otevření 
rádiového spektra novým službám a 
možnost obchodování s právy na rádiové 
spektrum;

b) maximalizace flexibility využívání 
rádiového spektra, podpora inovací a 
investic formou uplatňování zásad 
neutrality technologií a služeb, otevření 
rádiového spektra novým službám a MSP
a možnost obchodování s právy na rádiové 
spektrum;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Gunnar Hökmark

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) maximalizace flexibility využívání 
rádiového spektra, podpora inovací a 
investic formou uplatňování zásad 
neutrality technologií a služeb, otevření 
rádiového spektra novým službám a 
možnost obchodování s právy na rádiové 
spektrum;

b) maximalizace flexibility využívání 
rádiového spektra, podpora inovací a 
investic formou důsledného uplatňování 
zásad neutrality technologií a služeb a 
formou vhodné regulační 
předvídatelnosti, otevření 
harmonizovaného rádiového spektra 
novým vyspělejším službám a možnost 
obchodování s právy na rádiové spektrum,
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čímž se rozvinou možnosti pro vznik 
celoevropských služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) maximalizace flexibility využívání 
rádiového spektra, podpora inovací a 
investic formou uplatňování zásad 
neutrality technologií a služeb, otevření 
rádiového spektra novým službám a 
možnost obchodování s právy na rádiové 
spektrum;

b) maximalizace flexibility využívání 
rádiového spektra, podpora inovací a 
investic formou důsledného uplatňování 
zásad neutrality technologií a služeb a 
formou vhodné regulační 
předvídatelnosti, otevření 
harmonizovaného rádiového spektra 
novým vyspělejším službám a možnost 
obchodování s právy na rádiové spektrum;
tím se rozvinou možnosti pro vznik 
celoevropských služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) maximalizace flexibility využívání 
rádiového spektra, podpora inovací a 
investic formou uplatňování zásad 
neutrality technologií a služeb, otevření 
rádiového spektra novým službám a 
možnost obchodování s právy na rádiové 
spektrum;

b) maximalizace flexibility využívání 
rádiového spektra, podpora inovací a 
investic formou důsledného uplatňování 
zásad neutrality technologií a služeb a 
formou vhodné regulační 
předvídatelnosti, otevření 
harmonizovaného rádiového spektra 
novým vyspělejším službám a možnost 
obchodování s právy na rádiové spektrum v 
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souladu se stávajícím regulačním 
rámcem;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zefektivnění využívání rádiového 
spektra upřednostňováním technologií, 
které zabírají malou část rádiového 
spektra a jejich kombinací s využíváním 
technologií, jako hot spoty, wifi atd., které 
nezabírají žádné spektrum;

Or. de

Pozměňovací návrh 233
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posílení účinného používání rádiového 
spektra využitím výhod plynoucích 
z obecných oprávnění a zvyšováním 
využívání těchto druhů oprávnění;

c) posílení účinného používání rádiového 
spektra využitím výhod plynoucích 
z obecných oprávnění a zvyšováním 
využívání těchto druhů oprávnění, i
rozvíjení spektra využitelného bez licencí 
pro inovace. Tak by bylo možno zejména 
zaplnit bílá místa prostřednictvím 
kognitivních technologií, pokud by bylo 
provedeno řádné posouzení dopadů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 234
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. c a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) využívání sdílení pasivních 
infrastruktur tam, kde by to bylo 
přiměřené a nediskriminační, jak je 
uvedeno v článku 12 směrnice 
2002/21/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Silvana Koch-Mehrin

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) udržování a rozvíjení účinné 
hospodářské soutěže zejména ve službách 
elektronických komunikací, a to 
prostřednictvím preventivních či 
nápravných opatření proti nadměrné 
akumulaci rádiových kmitočtů některými 
hospodářskými subjekty, která by
způsobila značné narušení hospodářské 
soutěže;

d) udržování a rozvíjení účinné 
hospodářské soutěže zejména ve službách 
elektronických komunikací, a to 
prostřednictvím preventivních či 
nápravných opatření proti nadměrné 
akumulaci rádiových kmitočtů některými 
hospodářskými subjekty, která by 
pravděpodobně způsobila narušení 
hospodářské soutěže (např. při provádění 
směrnice 2009/114/ES (revidované 
směrnice o GSM));

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. d 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) udržování a rozvíjení účinné 
hospodářské soutěže zejména ve službách 
elektronických komunikací, a to 
prostřednictvím preventivních či 
nápravných opatření proti nadměrné 
akumulaci rádiových kmitočtů některými 
hospodářskými subjekty, která by 
způsobila značné narušení hospodářské 
soutěže;

d) udržování a rozvíjení účinné 
hospodářské soutěže zejména ve službách 
elektronických komunikací, a to 
prostřednictvím preventivních či 
nápravných opatření proti nadměrné 
akumulaci rádiových kmitočtů některými 
hospodářskými subjekty, která by 
způsobila značné narušení hospodářské 
soutěže prostřednictvím odebrání práv k 
využívání kmitočtů nebo jiných opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Ioan Enciu

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) udržování a rozvíjení účinné 
hospodářské soutěže zejména ve službách 
elektronických komunikací, a to 
prostřednictvím preventivních či 
nápravných opatření proti nadměrné 
akumulaci rádiových kmitočtů některými 
hospodářskými subjekty, která by 
způsobila značné narušení hospodářské 
soutěže;

d) udržování a rozvíjení účinné 
hospodářské soutěže zejména ve službách 
elektronických komunikací, a to 
prostřednictvím preventivních či 
nápravných opatření proti nadměrné 
akumulaci rádiových kmitočtů některými 
hospodářskými subjekty, která by 
způsobila značné narušení hospodářské 
soutěže a narušení trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Matthias Groote

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. d 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) udržování a rozvíjení účinné 
hospodářské soutěže zejména ve službách 
elektronických komunikací, a to 
prostřednictvím preventivních či 
nápravných opatření proti nadměrné 
akumulaci rádiových kmitočtů některými 
hospodářskými subjekty, která by 
způsobila značné narušení hospodářské 
soutěže;

d) udržování a rozvíjení účinné 
hospodářské soutěže zejména ve službách 
elektronických komunikací, a to 
prostřednictvím preventivních či 
nápravných opatření proti nadměrné 
akumulaci rádiových kmitočtů některými 
hospodářskými subjekty, která by velmi 
pravděpodobně způsobila narušení 
hospodářské soutěže;

Or. de

Pozměňovací návrh 239
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. e 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) snížení fragmentace vnitřního trhu 
posilováním koordinace a harmonizace 
technických podmínek pro využívání, 
případně dostupnost rádiového spektra, 
včetně rozvoje mezistátních služeb, a 
podporováním úspor z rozsahu na úrovni 
Unie;

e) snížení fragmentace vnitřního trhu s 
cílem docílit celoevropských rovných 
podmínek posilováním koordinace a 
harmonizace technických podmínek pro 
využívání, případně dostupnost rádiového 
spektra, včetně rozvoje mezistátních 
služeb, a podporováním úspor z rozsahu na 
úrovni Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Hella Ranner

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. f 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) předcházení případům škodlivého rušení 
či narušování jinými rádiovými nebo 

f) předcházení případům škodlivého rušení 
či narušování mezi jinými rádiovými nebo 
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nerádiovými zařízeními, a to usnadněním 
přípravy norem, jež umožní flexibilní a 
efektivní využívání rádiového spektra a
zvýší odolnost přijímačů vůči rušení, 
přičemž bude brán v úvahu zejména 
kumulativní dopad rostoucích objemů a 
hustoty rádiových zařízení a aplikací;

nerádiovými zařízeními, a to usnadněním 
přípravy norem, jež umožní flexibilní a 
efektivní využívání rádiového spektra, jako 
je zvýšení odolnost přijímačů vůči rušení a 
nastavení náležité úrovně výkonu 
rádiových vysílacích zařízení, přičemž 
bude brán v úvahu zejména kumulativní 
dopad rostoucích objemů a hustoty 
rádiových zařízení a aplikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. g 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) při definování technických podmínek 
pro přidělování spektra budou brány 
v úvahu výsledky výzkumu ověřeného 
příslušnými mezinárodními organizacemi o 
možných vlivech emisí 
elektromagnetického pole na lidské zdraví.

g) při definování technických podmínek 
pro přidělování spektra budou brány 
v úvahu výsledky výzkumu ověřeného 
příslušnými mezinárodními organizacemi o 
možných vlivech emisí 
elektromagnetického pole na lidské zdraví 
a budou aplikovány neutrálně z hlediska 
technologie a služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. g 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) při definování technických podmínek 
pro přidělování spektra budou brány 
v úvahu výsledky výzkumu ověřeného 
příslušnými mezinárodními organizacemi o 
možných vlivech emisí 

g) při definování technických podmínek 
pro přidělování spektra budou brány 
v úvahu výsledky výzkumu ověřeného 
příslušnými mezinárodními organizacemi o 
možných vlivech emisí 



AM\860614CS.doc 19/102 PE460.855v01-00

CS

elektromagnetického pole na lidské zdraví. elektromagnetického pole na lidské zdraví 
a budou aplikovány neutrálně z hlediska 
technologie a služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zajištění dostupnosti nových 
spotřebitelských produktů a technologií, 
tak aby byl zajištěn souhlas spotřebitelů s 
přechodem na digitální technologii a 
účinné využívání digitální dividendy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 244
Lena Kolarska-Bobińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) stanovení oblasti rádiového spektra, 
jež by měly být zpřístupněny bez 
licenčních práv, anebo vyhrazeny pro 
vědecké účely; 

Or. en

Pozměňovací návrh 245

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE
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Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. g a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) podpora nového využití stávajících 
internetových protokolů a technologií pro 
služby digitálního spektra;

Or. en

Pozměňovací návrh 246

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. g b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) snížení uhlíkové stopy Unie zvýšením 
technické účinnosti bezdrátových 
komunikačních sítí a aplikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Paul Rübig

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – písm. g b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) snížení uhlíkové stopy Unie zvýšením 
technické účinnosti bezdrátových 
komunikačních sítí a aplikací;

Or. en
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Pozměňovací návrh 248
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2002/20/ES o 
oprávnění pro sítě a služby elektronických 
komunikací (autorizační směrnice) přijmou 
členské státy do 1. ledna 2013 vhodná 
opatření v oblasti povolování a přidělování 
kmitočtů, zaměřená na rozvoj 
širokopásmových služeb; například – a ve 
vhodných případech na základě 
konzultací podle článku 11 – umožní 
příslušným operátorům přímý nebo 
nepřímý přístup k bezprostředně 
sousedícím blokům rádiového spektra o 
kmitočtu alespoň 10 MHz.

1. V souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2002/20/ES o 
oprávnění pro sítě a služby elektronických 
komunikací (autorizační směrnice) přijmou 
členské státy do 1. ledna 2013 vhodná 
opatření v oblasti povolování a přidělování 
kmitočtů, zaměřená na rozvoj 
širokopásmových služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Jan Březina, Alajos Mészáros

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2002/20/ES o 
oprávnění pro sítě a služby elektronických 
komunikací (autorizační směrnice)12

přijmou členské státy do 1. ledna 2013 
vhodná opatření v oblasti povolování a 
přidělování kmitočtů, zaměřená na rozvoj 
širokopásmových služeb; například – a ve 
vhodných případech na základě konzultací 
podle článku 11 – umožní příslušným 
operátorům přímý nebo nepřímý přístup 
k bezprostředně sousedícím blokům 
rádiového spektra o kmitočtu alespoň 10 

1. V souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2002/20/ES o 
oprávnění pro sítě a služby elektronických 
komunikací (autorizační směrnice)12

přijmou členské státy do 1. ledna 2013 
vhodná obdobná opatření v oblasti 
povolování a přidělování kmitočtů, 
zaměřená na rozvoj širokopásmových 
služeb; například – a ve vhodných 
případech na základě konzultací podle 
článku 11 – umožní příslušným pozemním
operátorům přímý nebo nepřímý přístup 
k bezprostředně sousedícím blokům 
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MHz. rádiového spektra o kmitočtu alespoň 10 
MHz, čímž bude možné dosáhnout 
maximální možné kapacity a rychlosti 
širokopásmového připojení a rovněž to 
umožní efektivní hospodářskou soutěž.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2002/20/ES o 
oprávnění pro sítě a služby elektronických 
komunikací (autorizační směrnice) přijmou 
členské státy do 1. ledna 2013 vhodná 
opatření v oblasti povolování a přidělování 
kmitočtů, zaměřená na rozvoj 
širokopásmových služeb; například – a ve 
vhodných případech na základě konzultací 
podle článku 11 – umožní příslušným 
operátorům přímý nebo nepřímý přístup 
k bezprostředně sousedícím blokům 
rádiového spektra o kmitočtu alespoň 10 
MHz.

1. V souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2002/20/ES o 
oprávnění pro sítě a služby elektronických 
komunikací (autorizační směrnice) přijmou 
členské státy do 1. ledna 2013 vhodná 
opatření v oblasti povolování a přidělování 
kmitočtů, zaměřená na rozvoj 
širokopásmových služeb; například – a ve 
vhodných případech na základě konzultací 
podle článku 11 – umožní přímý nebo 
nepřímý přístup k bezprostředně 
sousedícím blokům rádiového spektra o 
kmitočtu alespoň 10 MHz.

Or. ro

Pozměňovací návrh 251
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy budou ve spolupráci s 
Komisí podporovat kolektivní využívání 
rádiového spektra, jakož i sdílené 

2. Členské státy budou ve spolupráci s 
Komisí podporovat kolektivní využívání 
rádiového spektra, jakož i sdílené 
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využívání rádiového spektra. využívání rádiového spektra a využívání 
spektra bez nutnosti licence, například 
zaplněním bílých míst po řádném 
provedení posouzení dopadů.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Leonidas Donskis

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy budou ve spolupráci s 
Komisí podporovat kolektivní využívání 
rádiového spektra, jakož i sdílené 
využívání rádiového spektra.

2. Členské státy budou ve vhodných 
případech ve spolupráci s Komisí 
podporovat kolektivní využívání rádiového 
spektra, jakož i sdílené využívání 
rádiového spektra tím, že umožní vývoj 
nových technologií, např. kognitivního 
rádia.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy budou ve spolupráci s 
Komisí podporovat kolektivní využívání 
rádiového spektra, jakož i sdílené 
využívání rádiového spektra.

2. Členské státy budou ve spolupráci s 
Komisí podporovat kolektivní využívání 
rádiového spektra, jakož i sdílené 
využívání rádiového spektra 
prostřednictvím používání nových 
technologií, např. kognitivního rádia.

Or. en
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Pozměňovací návrh 254

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy budou ve spolupráci s 
Komisí podporovat kolektivní využívání 
rádiového spektra, jakož i sdílené 
využívání rádiového spektra.

2. Členské státy budou ve spolupráci s 
Komisí podporovat kolektivní využívání 
rádiového spektra, jakož i sdílené 
využívání rádiového spektra a využívání 
rádiového spektra bez nutnosti licence.

Or. en

Pozměňovací návrh 255

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členské státy a Komise budou 
spolupracovat na přípravě a sjednocování 
norem pro rádiová zařízení a 
telekomunikační terminály, jakož i pro 
elektrická a elektronická zařízení a sítě, a 
to v případě potřeby na 
základě normalizačních pravomocí 
udělených Komisí příslušným 
normalizačním orgánům. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována také 
normám pro zařízení, která budou 
používat postižené osoby, aniž by byly tyto 
osoby zbaveny práva využívat 
nestandardizované vybavení, pokud mu 
dávají přednost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 256
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zintenzivní výzkum a 
vývoj nových technologií, jako jsou 
kognitivní technologie, protože jejich 
rozvoj by mohl v budoucnu znamenat 
přínos, pokud jde o účinné využívání 
spektra.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Hella Ranner

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby podmínky a 
postupy výběru podporovaly investice a 
účinné využívání rádiového spektra.

4. Členské státy zajistí, aby podmínky a 
postupy výběru podporovaly investice a 
účinné využívání rádiového spektra a 
koexistenci mezi novými a stávajícími 
službami a zařízeními ve prospěch 
konečných uživatelů a spotřebitelů.tím, že 
zavedou opatření, jako je dialog 
zúčastněných stran a kompenzační 
mechanismy.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby podmínky a 
postupy výběru podporovaly investice a 
účinné využívání rádiového spektra.

4. Členské státy zajistí, aby podmínky a 
postupy výběru podporovaly investice a 
účinné využívání rádiového spektra.
Kromě toho členské státy podpoří stálé 
účinné využívání rádiového spektra pro 
sítě i uživatelské aplikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Paul Rübig

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby podmínky a 
postupy výběru podporovaly investice a 
účinné využívání rádiového spektra.

4. Členské státy zajistí, aby podmínky a 
postupy výběru podporovaly investice a 
účinné využívání rádiového spektra.
Kromě toho členské státy zavedou pobídky 
pro účinné využívání rádiového spektra 
pro sítě i aplikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Henri Weber, Philippe Lamberts

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby podmínky a 
postupy výběru podporovaly investice a 
účinné využívání rádiového spektra.

4. Členské státy zajistí, aby podmínky a 
postupy výběru podporovaly investice a 
účinné využívání rádiového spektra; kromě 
toho budou zavedeny pobídky, jak zvýšit 
účinnost bezdrátového hardwarového a 
softwarového vybavení z hlediska 
využívání rádiového spektra.
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Or. en

Pozměňovací návrh 261
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby podmínky a 
postupy výběru podporovaly investice a 
účinné využívání rádiového spektra.

4. Členské státy zajistí, aby podmínky a 
postupy výběru podporovaly investice a 
účinné využívání rádiového spektra a 
koexistenci nových a stávajících služeb a 
zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby podmínky a 
postupy výběru podporovaly investice a 
účinné využívání rádiového spektra.

4. Členské státy zajistí, aby podmínky a 
postupy výběru podporovaly 
hospodářskou soutěž a celoevropské rovné 
podmínky, investice a účinné využívání 
rádiového spektra.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby podmínky a 4. Členské státy zajistí, aby podmínky a 
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postupy výběru podporovaly investice a 
účinné využívání rádiového spektra.

postupy výběru podporovaly investice a 
účinné využívání rádiového spektra jakožto 
veřejný statek.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Catherine Trautmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy podpoří stálé účinné 
využívání rádiového spektra sítěmi i 
uživatelskými aplikacemi a zařízeními.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Jens Rohde

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Aby nedocházelo k případné 
fragmentaci vnitřního trhu v důsledku 
odlišných podmínek a postupů výběru pro 
harmonizovaná kmitočtová pásma 
přidělená službám elektronických 
komunikací, s nimiž lze obchodovat ve 
všech členských státech podle článku 9b 
směrnice 2002/21/ES, vypracuje Komise 
ve spolupráci s členskými státy pokyny 
k povolovacím podmínkám a postupům pro 
tato pásma, zejména ke sdílení 
infrastruktury a podmínkám pokrytí.

5. Aby nedocházelo k případné 
fragmentaci vnitřního trhu v důsledku 
odlišných podmínek a postupů výběru pro
harmonizovaná kmitočtová pásma 
přidělená službám elektronických 
komunikací, s nimiž lze obchodovat ve 
všech členských státech podle článku 9b 
směrnice 2002/21/ES, vypracuje Komise 
ve spolupráci s členskými státy pokyny 
k povolovacím podmínkám a postupům pro 
tato pásma, směřující k zajištění rovných 
podmínek na celoevropské úrovni.

Or. en
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Pozměňovací návrh 266
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Aby nedocházelo k případné 
fragmentaci vnitřního trhu v důsledku 
odlišných podmínek a postupů výběru pro 
harmonizovaná kmitočtová pásma 
přidělená službám elektronických 
komunikací, s nimiž lze obchodovat ve 
všech členských státech podle článku 9b 
směrnice 2002/21/ES, vypracuje Komise 
ve spolupráci s členskými státy pokyny 
k povolovacím podmínkám a postupům pro 
tato pásma, zejména ke sdílení 
infrastruktury a podmínkám pokrytí.

5. Aby nedocházelo k případné 
fragmentaci vnitřního trhu v důsledku 
odlišných podmínek a postupů výběru pro 
harmonizovaná kmitočtová pásma 
přidělená službám elektronických 
komunikací, s nimiž lze obchodovat ve 
všech členských státech podle článku 9b 
směrnice 2002/21/ES, vypracuje Komise 
ve spolupráci s členskými státy a v souladu 
se zásadou subsidiarity pokyny 
k povolovacím podmínkám a postupům pro 
tato pásma, zejména ke sdílení 
infrastruktury a podmínkám pokrytí.

Or. ro

Pozměňovací návrh 267
Matthias Groote

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Opatření přijatá podle odstavce 1 jsou 
doplňková k rychlému uvolnění 
kmitočtového pásma 900 MHz v souladu s 
pozměněnou směrnicí o mobilní telefonní 
komunikaci. Tato opatření nesmějí vést k 
žádné formě diskriminace a musí 
napravovat narušení hospodářské soutěže 
z něhož těží operátoři s dominantním 
postavením na trhu.

Or. de



PE460.855v01-00 30/102 AM\860614CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 268
Lena Kolarska-Bobińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. S cílem omezit příliš silné 
elektromagnetické vyzařování a 
dosáhnout zvýšení účinnosti přenosových 
sítí by měly členské státy podpořit větší 
spolupráci mezi držiteli licencí na 
využívání rádiového spektra směrem ke 
sdílení přenosových infrastruktur, se 
zvláštním ohledem na hustě osídlené 
oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Silvana Koch-Mehrin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Opatření podle článku 1 se provedou 
navíc k včasnému a hospodářské soutěži 
otevřenému zpřístupnění 900MHz pásma 
v souladu se směrnicí 2009/114/ES 
(revidovaná směrnice o GSM), budou 
nediskriminační a nebudou narušovat 
hospodářskou soutěž ve prospěch 
převládajících operátorů 

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 6 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Opatření podle článku 1 se provedou 
navíc k včasnému a hospodářské soutěži 
otevřenému zpřístupnění 900MHz pásma 
v souladu se směrnicí 2009/114/ES 
(revidovaná směrnice o GSM), budou 
nediskriminační a nebudou narušovat 
hospodářskou soutěž.

Or. en

Pozměňovací návrh 271

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy a Komise podniknou 
příslušné kroky na omezení právních 
sporů a  odpovědností v souvislosti s 
bezdrátovými sítěmi typu „mesh“ a 
rádiovým spektrem pro poskytování 
internetových služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy budou zachovávat a
podporovat účinnou hospodářskou soutěž a 
zamezovat narušování hospodářské soutěže 
na vnitřním trhu nebo jeho podstatné části.

1. Členské státy budou podporovat účinnou 
hospodářskou soutěž a zamezovat 
narušování hospodářské soutěže na 
vnitřním trhu elektronických 
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komunikačních služeb v souladu s čl. 9 
odst. 7 směrnice 2002/21/ES a čl. 5 odst. 6 
směrnice 2002/20/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy budou zachovávat a 
podporovat účinnou hospodářskou soutěž a 
zamezovat narušování hospodářské soutěže 
na vnitřním trhu nebo jeho podstatné části.

1. Členské státy budou zachovávat a 
podporovat účinnou hospodářskou soutěž a 
zamezovat narušování hospodářské soutěže 
jak na vnitřním trhu, tak i na jednotlivých 
vnitrostátních trzích.

Or. ro

Pozměňovací návrh 274
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby mohly členské státy v plné míře 
plnit povinnosti stanovené v článku 1, a 
zejména zajistit, že hospodářská soutěž 
nebude narušována akumulováním, 
převáděním či změnami užívacích práv na 
rádiové kmitočty, mohou členské státy 
přijmout mimo jiné tato opatření, aniž by 
bylo dotčeno použití pravidel hospodářské 
soutěže:

2. Aby mohly členské státy v plné míře 
plnit povinnosti stanovené v článku 1, a 
zejména zajistit, aby hospodářská soutěž 
nebyla narušována akumulováním, 
převáděním či změnami užívacích práv na 
rádiové kmitočty, pečlivě v rámci svých 
plánů na přidělení spektra posoudí, zda 
plánované přidělení může na jejich území 
omezit nebo narušit hospodářskou soutěž 
na dotčených mobilních trzích s ohledem 
na existující spektra přidělená 
konkurenčním mobilním operátorům. 
Pokud plánované přidělení spektra s 
ohledem na existující přidělená spektra 
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může omezit nebo narušit hospodářskou 
soutěž, členské státy řeší toto omezení 
nebo narušení tím, že přijmou alespoň 
jedno z těchto opatření, aniž by bylo 
dotčeno použití pravidel hospodářské 
soutěže:

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby mohly členské státy v plné míře 
plnit povinnosti stanovené v článku 1, a 
zejména zajistit, že hospodářská soutěž 
nebude narušována akumulováním, 
převáděním či změnami užívacích práv na 
rádiové kmitočty, mohou členské státy 
přijmout mimo jiné tato opatření, aniž by 
bylo dotčeno použití pravidel hospodářské 
soutěže:

2. Aby mohly členské státy v plné míře 
plnit povinnosti stanovené v článku 1, a 
zejména zajistit, aby hospodářská soutěž 
nebyla narušována přidělením,
akumulováním, převáděním či změnami 
užívacích práv na rádiové kmitočty, před 
plánovaným přidělením spektra uskuteční 
podrobnou analýzu trhu a posoudí, zda 
přidělení může narušit nebo omezit 
hospodářskou soutěž na dotčených 
mobilních trzích s ohledem na stávající 
práva na spektra, jež mají příslušní tržní 
subjekty. Pokud plánované přidělení 
spektra může narušit nebo omezit 
hospodářskou soutěž, členské státy
přijmou co nejvhodnější opatření na 
podporu účinné hospodářské soutěže a 
alespoň jedno z těchto opatření, aniž by 
bylo dotčeno použití pravidel hospodářské 
soutěže

Or. en
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Pozměňovací návrh 276
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Jens Rohde, Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 278
Lena Kolarska-Bobińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Členské státy mohou vyhradit určitou 
část kmitočtového pásma nebo skupinu 
pásem pro přidělení nových účastníkům, 
jimž předtím nebylo přiděleno žádné 
spektrum nebo jimž bylo přiděleno 
podstatně méně kmitočtů, s cílem zajistit 
stejné podmínky pro původní účastníky na 
mobilním trhu a nové účastníky tím, že 
zajistí přístup do nižších kmitočtových 
pásem za stejných podmínek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 280
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Členské státy mohou podniknout 
kroky, aby zajistily rovnoměrnější 
přidělování spektra mezi hospodářské 
subjekty tím, že vyhradí spektrum novým 
subjektům v kmitočtovém pásmu či 
skupině pásem s podobnými vlastnostmi, 
nebo tím, že v těchto pásmech spektrum 
vyhradí pro využití nevyžadující licenci.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Členské státy mohou odmítnout udělit 
nová užívací práva nebo umožnit nová 
využití spektra v některých pásmech, 
případně mohou stanovit podmínky pro 
nově udělená užívací práva či oprávnění 
nových využití spektra, pokud by to vedlo 
k akumulaci kmitočtů spektra na straně 
některých hospodářských subjektů, což by
pravděpodobně narušilo hospodářskou 
soutěž.

b) Členské státy mohou odmítnout udělit 
nová užívací práva nebo umožnit nová 
využití spektra v některých pásmech, 
případně mohou stanovit podmínky pro 
nově udělená užívací práva či oprávnění 
nových využití spektra, pokud by to vedlo 
k akumulaci kmitočtů spektra na straně 
některých hospodářských subjektů v 
případech, kdy by taková akumulace
pravděpodobně narušila hospodářskou 
soutěž.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 282
Silvana Koch-Mehrin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Členské státy mohou v souladu 
s článkem 14 směrnice 2002/20/ES upravit 
stávající práva, pokud je to nezbytné za 
účelem nápravy v případě nadměrné 
akumulace kmitočtů spektra na straně 
některých hospodářských subjektů, která 
významně narušila hospodářskou soutěž.

d) Členské státy mohou v souladu 
s článkem 14 směrnice 2002/20/ES upravit 
stávající práva, pokud je to nezbytné za 
účelem nápravy v případě nadměrné 
akumulace kmitočtů spektra na straně 
některých hospodářských subjektů, která 
by pravděpodobně narušila hospodářskou 
soutěž (např. při provádění směrnice 
2009/114/ES (revidovaná směrnice o 
GSM).

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Catherine Trautmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Při provádění opatření uvedených v 
odstavci 2 musí členské státy postupovat 
v souladu s postupy pro stanovení nebo 
změnu těchto podmínek stanovenými ve 
směrnici 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 284
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby při povolování 
a výběru nedocházelo k prodlevám a aby 
tyto postupy podporovaly účinnou 
hospodářskou soutěž.

3. Členské státy zajistí, aby při povolování 
a výběru nedocházelo k prodlevám a aby 
tyto postupy podporovaly účinnou 
hospodářskou soutěž. V této souvislosti a 
s cílem předejít zdlouhavým diskusím 
ztěžujícím na úkor zákazníků zavádění by 
členské státy měly posoudit možnost 
stanovení lhůt pro jednání s 
pronajímateli, pokud jde o využívání 
pasivní infrastruktury. Po uplynutí této 
lhůty by se mělo mít za to, že nebylo 
dosaženo dohody a mělo by být možno 
zahájit nová jednání.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Hella Ranner

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby při povolování 
a výběru nedocházelo k prodlevám a aby 
tyto postupy podporovaly účinnou 
hospodářskou soutěž.

3. Členské státy zajistí, aby při povolování 
a výběru nedocházelo k prodlevám a aby 
tyto postupy podporovaly účinnou 
hospodářskou soutěž a zohledňovaly 
zkušenosti konečného uživatele pomocí 
koexistence mezi novými a stávajícími 
službami a zařízeními tím, že zavedou 
opatření, jako je dialog zúčastněných 
stran a kompenzační mechanismy.

Or. en



AM\860614CS.doc 39/102 PE460.855v01-00

CS

Pozměňovací návrh 286

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby při povolování 
a výběru nedocházelo k prodlevám a aby 
tyto postupy podporovaly účinnou 
hospodářskou soutěž.

3. Členské státy zajistí, aby při povolování 
a výběru nedocházelo k prodlevám, aby 
nebyly diskriminační a aby tyto postupy 
podporovaly účinnou hospodářskou soutěž 
tím, že zabrání jakýmkoli možným 
následkům narušujícím hospodářskou 
soutěž, ku prospěchu občanů Evropské 
unie a spotřebitelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Gunnar Hökmark

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby při povolování 
a výběru nedocházelo k prodlevám a aby 
tyto postupy podporovaly účinnou 
hospodářskou soutěž.

3. Členské státy zajistí, aby při povolování 
a výběru nedocházelo k prodlevám a aby 
tyto postupy podporovaly účinnou 
hospodářskou soutěž tím, že zabrání 
jakýmkoli možným následkům 
narušujícím hospodářskou soutěž, ku 
prospěchu občanů Evropské unie a 
spotřebitelů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 288
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby při povolování 
a výběru nedocházelo k prodlevám a aby 
tyto postupy podporovaly účinnou 
hospodářskou soutěž.

3. Členské státy zajistí, aby při povolování 
a výběru nedocházelo k prodlevám a aby 
tyto postupy podporovaly účinnou 
hospodářskou soutěž tím, že zabrání 
jakýmkoli možným následkům 
narušujícím hospodářskou soutěž, ku 
prospěchu občanů Evropské unie a 
spotřebitelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby při povolování 
a výběru nedocházelo k prodlevám a aby 
tyto postupy podporovaly účinnou 
hospodářskou soutěž.

3. Členské státy zajistí, aby při povolování 
a výběru služeb elektronických 
komunikací nedocházelo k nepřiměřeným
prodlevám a aby tyto postupy podporovaly 
účinnou hospodářskou soutěž ku 
prospěchu občanů EU a spotřebitelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby při povolování 3. Členské státy zajistí, aby při povolování 
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a výběru nedocházelo k prodlevám a aby 
tyto postupy podporovaly účinnou 
hospodářskou soutěž.

a výběru nedocházelo k prodlevám, aby 
zajistily předvídatelný výsledek a aby tyto 
postupy podporovaly investice a účinnou 
hospodářskou soutěž.

Or. ro

Pozměňovací návrh 291
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby při povolování 
a výběru nedocházelo k prodlevám a aby 
tyto postupy podporovaly účinnou 
hospodářskou soutěž.

3. Členské státy zajistí, aby při povolování 
a výběru nedocházelo k prodlevám, aby 
nebyly diskriminační a aby tyto postupy 
podporovaly účinnou hospodářskou soutěž.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Silvana Koch-Mehrin

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby při povolování 
a výběru nedocházelo k prodlevám a aby 
tyto postupy podporovaly účinnou 
hospodářskou soutěž.

3. Členské státy zajistí, aby při povolování 
a výběru nedocházelo k prodlevám, aby 
nebyly diskriminační a aby tyto postupy 
podporovaly účinnou hospodářskou soutěž.

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

3a. V případě, že členské státy plánují 
přijmout opatření podle odstavce 2, musí 
postupovat v souladu s podmínkami 
stanovenými v článku 6 autorizační 
směrnice a v souladu s postupy pro 
stanovení nebo změnu těchto podmínek 
stanovenými ve směrnici  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.
______________________
* Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 37.

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Maria Da Graça Carvalho

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě, že členské státy plánují 
přijmout opatření podle odstavce 2, musí 
postupovat v souladu s podmínkami 
stanovenými v článku 6 autorizační 
směrnice a v souladu s postupy pro 
stanovení nebo změnu těchto podmínek 
stanovenými ve směrnici  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 
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sítě a služby elektronických komunikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě, že členské státy plánují 
přijmout opatření podle odstavce 2, musí 
postupovat v souladu s podmínkami 
stanovenými v článku 6 autorizační 
směrnice a v souladu s postupy pro 
stanovení nebo změnu těchto podmínek 
stanovenými ve směrnici  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 296
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě, že členské státy plánují 
přijmout opatření podle odstavce 2, musí 
postupovat v souladu s podmínkami 
stanovenými v článku 6 autorizační 
směrnice a v souladu s postupy pro 
stanovení nebo změnu těchto podmínek 
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stanovenými ve směrnici  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 297
András Gyürk

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž budou dotčeny zásady neutrality 
služeb a technologií, učiní členské státy ve 
spolupráci s Komisí všechny potřebné 
kroky a zajistí, že v rámci Unie bude 
přidělováno dostatečné spektrum z 
hlediska pokrytí a kapacity, aby bezdrátové 
aplikace mohly účinně přispívat k dosažení 
cíle, jímž je zajistit do roku 2020 všem 
občanům přístup k širokému pásmu o 
rychlosti alespoň 30 Mbps.

1. Aniž budou dotčeny zásady neutrality 
služeb a technologií, učiní členské státy ve 
spolupráci s Komisí všechny potřebné 
kroky a zajistí, že v rámci Unie bude 
přidělováno dostatečné spektrum z 
hlediska pokrytí a kapacity (včetně sítě 
páteřního propojení), aby bezdrátové 
aplikace mohly účinně přispívat k dosažení 
cíle, jímž je zajistit do roku 2020 všem 
občanům přístup k širokému pásmu o 
rychlosti alespoň 30 Mbps.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Leonidas Donskis

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž budou dotčeny zásady neutrality 
služeb a technologií, učiní členské státy ve 

1. Aniž budou dotčeny zásady neutrality 
služeb a technologií, učiní členské státy ve 
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spolupráci s Komisí všechny potřebné 
kroky a zajistí, že v rámci Unie bude 
přidělováno dostatečné spektrum z 
hlediska pokrytí a kapacity, aby bezdrátové 
aplikace mohly účinně přispívat k dosažení 
cíle, jímž je zajistit do roku 2020 všem 
občanům přístup k širokému pásmu o 
rychlosti alespoň 30 Mbps.

spolupráci s Komisí všechny potřebné 
kroky a zajistí, že v rámci Unie bude k 
dispozici dostatečné harmonizované
spektrum z hlediska pokrytí a kapacity, což 
umožní, aby Unie měla nejvyšší rychlost
širokopásmového připojení na světě, tak
aby bezdrátové aplikace a vedoucí 
postavení Evropy v poskytování nových 
služeb mohly účinně přispívat 
k hospodářskému růstu a dosažení cíle, 
jímž je zajistit do roku 2020 všem 
občanům přístup k širokému pásmu o 
minimální rychlosti 30 Mbps.

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž budou dotčeny zásady neutrality 
služeb a technologií, učiní členské státy ve 
spolupráci s Komisí všechny potřebné 
kroky a zajistí, že v rámci Unie bude 
přidělováno dostatečné spektrum z 
hlediska pokrytí a kapacity, aby bezdrátové 
aplikace mohly účinně přispívat k dosažení 
cíle, jímž je zajistit do roku 2020 všem 
občanům přístup k širokému pásmu o 
rychlosti alespoň 30 Mbps.

1. Aniž budou dotčeny zásady neutrality 
služeb a technologií, učiní členské státy ve 
spolupráci s Komisí všechny potřebné 
kroky a zajistí, že v rámci Unie bude 
přidělováno dostatečné spektrum z 
hlediska pokrytí a kapacity, aby bezdrátové 
aplikace mohly účinně přispívat k dosažení 
cíle, jímž je zajistit do roku 2020 všem 
občanům přístup k širokopásmové síti o 
rychlosti alespoň 30 Mbps.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Leonidas Donskis

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy povolí do 1. ledna 2012 
používání všech pásem rádiového spektra
uvedených v rozhodnutích komise 
2008/477/ES (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/ES (3,4–3,8 GHz) a 2009/766/ES 
(900/1800 MHz) za podmínek, jež zajistí 
spotřebitelům snadný přístup 
k bezdrátovým širokopásmovým službám.

2. Členské státy dají k dispozici do 1. ledna 
2012 všechna pásma uvedená
v rozhodnutích Komise 2008/477/ES (2,5–
2,69 GHz), 2008/411/ES (3,4–3,8 GHz) a 
2009/766/ES (900/1800 MHz) s cílem 
podporovat širší dostupnost bezdrátových 
širokopásmových služeb ve prospěch 
občanů a spotřebitelů EU, aniž by tím 
bylo dotčeno stávající i budoucí zavádění 
dalších služeb, které mají za podmínek 
stanovených v těchto rozhodnutích 
Komise stejný přístup k danému 
rádiovému spektru.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy povolí do 1. ledna 2012 
používání všech pásem rádiového spektra 
uvedených v rozhodnutích komise 
2008/477/ES (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/ES (3,4–3,8 GHz) a 2009/766/ES 
(900/1800 MHz) za podmínek, jež zajistí 
spotřebitelům snadný přístup 
k bezdrátovým širokopásmovým službám.

2. Členské státy povolí do 1. ledna 2012 
používání všech pásem rádiového spektra 
uvedených v rozhodnutích komise 
2008/477/ES (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/ES (3,4–3,8 GHz) a 2009/766/ES 
(900/1800 MHz) za podmínek, jež zajistí
spotřebitelům snadný přístup 
k bezdrátovým širokopásmovým službám, 
aniž by tím bylo dotčeno stávající i 
budoucí zavádění dalších služeb, které 
mají za podmínek stanovených 
v rozhodnutí Komise 2008/411/ES stejný 
přístup k danému rádiovému spektru.

Or. en
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Pozměňovací návrh 302
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy povolí do 1. ledna 2012 
používání všech pásem rádiového spektra 
uvedených v rozhodnutích komise 
2008/477/ES (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/ES (3,4–3,8 GHz) a 2009/766/ES 
(900/1800 MHz) za podmínek, jež zajistí 
spotřebitelům snadný přístup 
k bezdrátovým širokopásmovým službám.

2. Členské státy povolí do 1. ledna 2012 
používání všech pásem rádiového spektra 
uvedených v rozhodnutích komise 
2008/477/ES (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/ES (3,4–3,8 GHz) a 2009/766/ES 
(900/1800 MHz) za podmínek, jež zajistí 
spotřebitelům snadný přístup 
k bezdrátovým širokopásmovým službám; 
s cílem zajistit harmonizaci by mělo být 
využívání pásma 3,4–3,8 GHz založeno na 
výsledku probíhající práce 
normalizačních orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 303

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy povolí do 1. ledna 2012 
používání všech pásem rádiového spektra 
uvedených v rozhodnutích komise 
2008/477/ES (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/ES (3,4–3,8 GHz) a 2009/766/ES 
(900/1800 MHz) za podmínek, jež zajistí 
spotřebitelům snadný přístup 
k bezdrátovým širokopásmovým službám.

2. Členské státy povolí do 1. ledna 2012 
používání všech pásem rádiového spektra 
uvedených v rozhodnutích komise 
2008/477/ES (2,5–2,69 GHz), 
2008/411/ES (3,4–3,8 GHz) a 2009/766/ES 
(900/1800 MHz) za podmínek, jež zajistí 
spotřebitelům nediskriminační přístup 
k bezdrátovým širokopásmovým službám 
nevyžadující licenci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 304
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy podpoří probíhající 
modernizaci sítí prováděnou poskytovateli 
elektronických komunikací na úroveň 
nejnovějších a nejúčinnějších technologií 
s cílem vytvořit své vlastní dividendy.

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Leonidas Donskis

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. V členských státech, kde 
výjimečné vnitrostátní nebo místní 
okolnosti brání dostupnosti pásma, může
Komise na základě řádně opodstatněných 
technických důvodů povolit do roku 2015 
zvláštní výjimky. V souladu s článkem 9 
směrnice 2002/21/ES bude Komise ve 
spolupráci s členskými státy kontrolovat 
používání pásem spektra pod 1 GHz a 
posuzovat, zda je možné uvolnit další 
pásma a zpřístupnit je pro nové aplikace.

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. V členských státech, kde 
výjimečné vnitrostátní nebo místní 
okolnosti, včetně přeshraniční problémů v 
oblasti koordinace kmitočtů, brání 
dostupnosti pásma, by Komise na základě 
řádně opodstatněných technických důvodů 
měla povolit do konce roku 2015 zvláštní 
výjimky na základě žádosti dotyčného 
členského státu. Pokud přeshraniční 
problémy v oblasti koordinace kmitočtů s 
jednou nebo více třetími zeměmi i nadále 
brání dostupnosti pásma, povolí Komise 
zvláštní výjimky na jeden rok až do doby, 
než budou výše uvedené překážky 
odstraněny. V souladu s článkem 9 
směrnice 2002/21/ES bude Komise ve 
spolupráci s členskými státy kontrolovat 
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používání pásem spektra pod 1 GHz a 
posuzovat, zda je možné uvolnit další 
pásma a zpřístupnit je s cílem pokrýt 
rostoucí poptávku po bezdrátovém 
širokém pásmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Vladimir Urutchev

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. V členských státech, kde 
výjimečné vnitrostátní nebo místní 
okolnosti brání dostupnosti pásma, může 
Komise na základě řádně opodstatněných 
technických důvodů povolit do roku 2015 
zvláštní výjimky. V souladu s článkem 9 
směrnice 2002/21/ES bude Komise ve 
spolupráci s členskými státy kontrolovat 
používání pásem spektra pod 1 GHz a 
posuzovat, zda je možné uvolnit další 
pásma a zpřístupnit je pro nové aplikace.

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 267 
pásmo 800 MHz pro služby elektronických 
komunikací v souladu s harmonizovanými
technickými podmínkami stanovenými 
podle rozhodnutí č. 2010/267/EU. 
V členských státech, kde specifické
vnitrostátní nebo místní okolnosti nebo 
přeshraniční problémy v oblasti 
koordinace kmitočtů s jednou nebo více 
třetími zeměmi brání dostupnosti pásma, 
může být provádění rozhodnutí Komise 
č. 2010/267/EU odloženo do doby, než 
budou tyto překážky odstraněny. Příslušné 
členské státy vyrozumí Komisi, že 
skutečně hodlají využít odkladu provádění 
podle tohoto odstavce nejpozději šest 
měsíců po vstupu tohoto rozhodnutí v 
platnost. V souladu s článkem 9 směrnice 
2002/21/ES bude Komise ve spolupráci 
s členskými státy kontrolovat používání 
pásem spektra pod 1 GHz a posuzovat, zda 
je možné uvolnit další pásma a zpřístupnit 
je pro nové aplikace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 307
Lara Comi, Amalia Sartori

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. V členských státech, kde 
výjimečné vnitrostátní nebo místní 
okolnosti brání dostupnosti pásma, může
Komise na základě řádně opodstatněných 
technických důvodů povolit do roku 2015 
zvláštní výjimky. V souladu s článkem 9 
směrnice 2002/21/ES bude Komise ve 
spolupráci s členskými státy kontrolovat 
používání pásem spektra pod 1 GHz a 
posuzovat, zda je možné uvolnit další 
pásma a zpřístupnit je pro nové aplikace.

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. V členských státech, kde 
výjimečné vnitrostátní nebo místní 
okolnosti brání dostupnosti pásma Komise 
na základě řádně opodstatněných 
technických důvodů povolí do konce roku 
2015 zvláštní výjimky na základě řádně 
odůvodněné žádosti dotyčného členského 
státu. Pokud přeshraniční problémy v 
oblasti koordinace kmitočtů s jednou nebo 
více třetími zeměmi i nadále brání 
dostupnosti pásma, může Komise povolit 
zvláštní výjimky vždy na jeden rok až do 
doby, než budou tyto překážky odstraněny.
V souladu s článkem 9 směrnice 
2002/21/ES bude Komise ve spolupráci 
s členskými státy kontrolovat celé rádiové 
spektrum a posuzovat, zda je možné 
uvolnit další pásma a zpřístupnit je pro 
nové aplikace. Sem bude patřit např. 
využívání technologií založených na WiFi 
a DVB jako doplňková platforma pro 
služby pro mobilní zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Jean-Pierre Audy

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

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. V členských státech, kde 
výjimečné vnitrostátní nebo místní 
okolnosti brání dostupnosti pásma, může
Komise na základě řádně opodstatněných 
technických důvodů povolit do roku 2015 
zvláštní výjimky. V souladu s článkem 9 
směrnice 2002/21/ES bude Komise ve 
spolupráci s členskými státy kontrolovat 
používání pásem spektra pod 1 GHz a 
posuzovat, zda je možné uvolnit další 
pásma a zpřístupnit je pro nové aplikace.

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. V členských státech, kde 
výjimečné vnitrostátní nebo místní 
okolnosti brání dostupnosti pásma by měla
Komise na základě řádně opodstatněných 
technických důvodů povolit do konce roku 
2015 zvláštní výjimky na základě řádně 
odůvodněné žádosti dotyčného členského 
státu. Pokud přeshraniční problémy v 
oblasti koordinace kmitočtů s jednou nebo 
více třetími zeměmi i nadále brání 
dostupnosti pásma může Komise povolit 
zvláštní výjimky vždy na jeden rok až do 
doby, než budou tyto překážky odstraněny.
V souladu s článkem 9 směrnice 
2002/21/ES bude Komise ve spolupráci 
s členskými státy posuzovat, zda je možné 
uvolnit další pásma a zpřístupnit je pro 
nové aplikace v souvislosti se seznamem v 
článku 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. V členských státech, kde 
výjimečné vnitrostátní nebo místní 
okolnosti brání dostupnosti pásma, může

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. V členských státech, kde 
výjimečné vnitrostátní nebo místní 
okolnosti brání dostupnosti pásma by měla
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Komise na základě řádně opodstatněných 
technických důvodů povolit do roku 2015 
zvláštní výjimky. V souladu s článkem 9 
směrnice 2002/21/ES bude Komise ve 
spolupráci s členskými státy kontrolovat 
používání pásem spektra pod 1 GHz a 
posuzovat, zda je možné uvolnit další 
pásma a zpřístupnit je pro nové aplikace.

Komise na základě řádně opodstatněných 
technických důvodů povolit do konce roku 
2015 zvláštní výjimky na základě řádně 
odůvodněné žádosti dotyčného členského 
státu. Pokud přeshraniční problémy v 
oblasti koordinace kmitočtů s jednou nebo 
více třetími zeměmi i nadále brání 
dostupnosti pásma může Komise povolit 
zvláštní výjimky vždy na jeden rok až do 
doby, než budou tyto překážky odstraněny.
V souladu s článkem 9 směrnice 
2002/21/ES bude Komise ve spolupráci 
s členskými státy kontrolovat používání 
pásem spektra pod 1 GHz a posuzovat, zda 
je možné uvolnit další pásma a zpřístupnit 
je pro nové aplikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Peter Skinner

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. V členských státech, kde 
výjimečné vnitrostátní nebo místní 
okolnosti brání dostupnosti pásma, může 
Komise na základě řádně opodstatněných 
technických důvodů povolit do roku 2015 
zvláštní výjimky. V souladu s článkem 9 
směrnice 2002/21/ES bude Komise ve 
spolupráci s členskými státy kontrolovat 
používání pásem spektra pod 1 GHz a 
posuzovat, zda je možné uvolnit další 
pásma a zpřístupnit je pro nové aplikace.

3. Členské státy zpřístupní do 17. června 
2015 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. Komise doporučuje, aby 
bylo v těch členských státech, které již 
značně pokročily v přechodu k digitální 
technologii nebo které tento proces 
dokončily a v nichž se migrace povinných 
služeb může uskutečnit včas, toto pásmo 
zpřístupněno do 1. ledna 2013. V souladu 
s článkem 9 směrnice 2002/21/ES bude 
Komise ve spolupráci s členskými státy 
kontrolovat používání pásma ultra 
krátkých vln (UHF) (tj. spektrum mezi 
300 MHz a 3 GHz) a posuzovat, zda je 
možné uvolnit další pásma a zpřístupnit je 
pro nové aplikace.
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Pozměňovací návrh 311
Jens Rohde

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. V členských státech, kde 
výjimečné vnitrostátní nebo místní 
okolnosti brání dostupnosti pásma, může 
Komise na základě řádně opodstatněných 
technických důvodů povolit do roku 2015 
zvláštní výjimky. V souladu s článkem 9 
směrnice 2002/21/ES bude Komise ve 
spolupráci s členskými státy kontrolovat 
používání pásem spektra pod 1 GHz a 
posuzovat, zda je možné uvolnit další 
pásma a zpřístupnit je pro nové aplikace.

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro přidělení 
spektra pro služby elektronických 
komunikací v souladu s harmonizovanými 
technickými podmínkami stanovenými 
podle rozhodnutí č. 676/2002/ES. Pouze ve 
výjimečných případech a jestliže řádně 
odůvodněné historické příčiny brání 
dostupnosti pásma, může Komise na 
základě řádně opodstatněných technických 
důvodů povolit do roku 2015 zvláštní 
výjimky.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. V členských státech, kde 
výjimečné vnitrostátní nebo místní 
okolnosti brání dostupnosti pásma, může 

3. Členské státy zpřístupní do 17. června 
2015 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. Komise doporučuje, aby 
bylo v těch členských státech, které již 
značně pokročily v přechodu k digitální 
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Komise na základě řádně opodstatněných 
technických důvodů povolit do roku 2015
zvláštní výjimky. V souladu s článkem 9 
směrnice 2002/21/ES bude Komise ve 
spolupráci s členskými státy kontrolovat 
používání pásem spektra pod 1 GHz a 
posuzovat, zda je možné uvolnit další 
pásma a zpřístupnit je pro nové aplikace.

technologii nebo které tento proces 
dokončily a v nichž se migrace povinných 
služeb může uskutečnit včas, toto pásmo 
zpřístupněno do 1. ledna 2013. V souladu 
s článkem 9 směrnice 2002/21/ES bude 
Komise ve spolupráci s členskými státy 
kontrolovat používání pásem spektra mezi 
300 MHz a 6 GHz a posuzovat, zda je 
možné uvolnit další pásma a zpřístupnit je 
pro nové aplikace.

Or. fr

Pozměňovací návrh 313
Paul Rübig

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. V členských státech, kde 
výjimečné vnitrostátní nebo místní 
okolnosti brání dostupnosti pásma, může 
Komise na základě řádně opodstatněných 
technických důvodů povolit do roku 2015 
zvláštní výjimky. V souladu s článkem 9 
směrnice 2002/21/ES bude Komise ve 
spolupráci s členskými státy kontrolovat 
používání pásem spektra pod 1 GHz a 
posuzovat, zda je možné uvolnit další 
pásma a zpřístupnit je pro nové aplikace.

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. V členských státech, kde 
výjimečné vnitrostátní nebo místní 
okolnosti brání dostupnosti pásma, může 
Komise na základě řádně opodstatněných 
technických důvodů povolit do roku 2015 
zvláštní výjimky. V souladu s článkem 9 
směrnice 2002/21/ES bude Komise ve 
spolupráci s členskými státy kontrolovat 
používání pásma ultra krátkých vln 
(UHF) (tj. spektrum mezi 300 MHz a 
3 GHz) a posuzovat, zda je možné uvolnit 
další pásma a zpřístupnit je pro nové 
aplikace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 314
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. V členských státech, kde 
výjimečné vnitrostátní nebo místní 
okolnosti brání dostupnosti pásma, může 
Komise na základě řádně opodstatněných 
technických důvodů povolit do roku 2015 
zvláštní výjimky. V souladu s článkem 9 
směrnice 2002/21/ES bude Komise ve 
spolupráci s členskými státy kontrolovat 
používání pásem spektra pod 1 GHz a 
posuzovat, zda je možné uvolnit další 
pásma a zpřístupnit je pro nové aplikace.

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. Pouze v případech, které 
jsou náležitě odůvodněné technickými 
důvody může Komise povolit do roku 2015 
zvláštní výjimky V souladu s článkem 9 
směrnice 2002/21/ES bude Komise ve 
spolupráci s členskými státy kontrolovat 
používání pásem spektra pod 1 GHz a 
posuzovat, zda je možné uvolnit další 
pásma a zpřístupnit je s cílem pokrýt 
rostoucí poptávku po bezdrátovém 
širokém pásmu a nových aplikacích.

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. V členských státech, kde 
výjimečné vnitrostátní nebo místní 
okolnosti brání dostupnosti pásma, může 
Komise na základě řádně opodstatněných 
technických důvodů povolit do roku 2015 
zvláštní výjimky. V souladu s článkem 9 

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. V členských státech, kde 
výjimečné vnitrostátní nebo místní 
okolnosti brání dostupnosti pásma, může 
Komise na základě řádně opodstatněných 
technických důvodů povolit do roku 2015 
zvláštní výjimky. V souladu s článkem 9 
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směrnice 2002/21/ES bude Komise ve 
spolupráci s členskými státy kontrolovat 
používání pásem spektra pod 1 GHz a 
posuzovat, zda je možné uvolnit další 
pásma a zpřístupnit je pro nové aplikace.

směrnice 2002/21/ES bude Komise ve 
spolupráci s členskými státy kontrolovat 
používání pásem spektra pod 1 GHz a 
posuzovat na základě tržních zkušeností 
s novými službami v pásmu 800 MHz, zda 
je možné uvolnit další pásma a zpřístupnit 
je pro nové aplikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Hella Ranner

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. V členských státech, kde 
výjimečné vnitrostátní nebo místní 
okolnosti brání dostupnosti pásma, může 
Komise na základě řádně opodstatněných 
technických důvodů povolit do roku 2015 
zvláštní výjimky. V souladu s článkem 9 
směrnice 2002/21/ES bude Komise ve 
spolupráci s členskými státy kontrolovat 
používání pásem spektra pod 1 GHz a 
posuzovat, zda je možné uvolnit další 
pásma a zpřístupnit je pro nové aplikace.

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. V členských státech, kde 
výjimečné vnitrostátní nebo místní 
okolnosti brání dostupnosti pásma, může 
Komise na základě řádně opodstatněných 
technických důvodů povolit do roku 2015 
zvláštní výjimky. V souladu s článkem 9 
směrnice 2002/21/ES bude Komise ve 
spolupráci s členskými státy kontrolovat 
používání pásem spektra pod 1 GHz a 
posuzovat na základě tržních zkušeností 
s novými službami v pásmu 800 MHz, zda 
je možné uvolnit další pásma a zpřístupnit 
je pro nové aplikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 317

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE
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Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. V členských státech, kde 
výjimečné vnitrostátní nebo místní 
okolnosti brání dostupnosti pásma, může 
Komise na základě řádně opodstatněných 
technických důvodů povolit do roku 2015 
zvláštní výjimky. V souladu s článkem 9 
směrnice 2002/21/ES bude Komise ve 
spolupráci s členskými státy kontrolovat 
používání pásem spektra pod 1 GHz a 
posuzovat, zda je možné uvolnit další 
pásma a zpřístupnit je pro nové aplikace.

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. V členských státech, kde 
výjimečné vnitrostátní nebo místní 
okolnosti brání dostupnosti pásma, může 
Komise na základě řádně opodstatněných 
technických důvodů povolit do roku 2015 
zvláštní výjimky. V souladu s článkem 9 
směrnice 2002/21/ES bude Komise ve 
spolupráci s členskými státy kontrolovat 
používání pásem spektra pod 1 GHz a mezi 
300 MHz a 6 GHz a posuzovat, zda je 
možné uvolnit další pásma a zpřístupnit je 
pro nové aplikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. V členských státech, kde 
výjimečné vnitrostátní nebo místní 
okolnosti brání dostupnosti pásma, může
Komise na základě řádně opodstatněných 
technických důvodů povolit do roku 2015 
zvláštní výjimky. V souladu s článkem 9 
směrnice 2002/21/ES bude Komise ve 
spolupráci s členskými státy kontrolovat 

3. Členské státy zpřístupní do 1. ledna 
2013 pásmo 800 MHz pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s harmonizovanými technickými 
podmínkami stanovenými podle rozhodnutí 
č. 676/2002/ES. V členských státech, kde 
výjimečné vnitrostátní nebo místní 
okolnosti brání dostupnosti pásma, může 
Komise na základě řádně opodstatněných 
technických důvodů povolit do roku 2015 
zvláštní výjimky. V souladu s článkem 9 
směrnice 2002/21/ES bude Komise ve 
spolupráci s členskými státy kontrolovat 
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používání pásem spektra pod 1 GHz a 
posuzovat, zda je možné uvolnit další 
pásma a zpřístupnit je pro nové aplikace.

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

Or. de

Pozměňovací návrh 319
Jan Březina, Alajos Mészáros

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise se vyzývá, aby ve spolupráci 
s členskými státy podnikla kroky na 
příslušných úrovních, jimiž dosáhne další 
harmonizace a účinnějšího celounijního 
využívání pásma 1,5 GHz (1452–1492 
MHz), pásma, které se již sdílí pro 
družicové a pozemní používání, a pásma 
2,3 GHz (2300–2400 MHz) pro bezdrátové 
širokopásmové služby. Komise průběžně 
sleduje požadavky na kapacitu pro 
bezdrátové širokopásmové služby a, je-li to 
opodstatněné, ve spolupráci s členskými 
státy zváží potřebu přijmout opatření 
k harmonizaci dalších pásem rádiového 
spektra, např. 700 MHz (694–790 MHz) 
na podporu rostoucí poptávky po 
mobilních širokopásmových službách 
způsobené především audiovizuálním 
obsahem. Tato další harmonizace se 
nedotkne technických řešení, která mohou 
být přijata v Unii, zajistí stejné podmínky 
pro různá technická řešení a podpoří 
vznik celoevropských operátorů v rámci 
Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 320
Gunnar Hökmark

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise se vyzývá, aby ve spolupráci 
s členskými státy podnikla kroky na 
příslušných úrovních, jimiž dosáhne 
harmonizace a používání pásma 1,5 GHz 
(1452–1492 MHz) a pásma 2,3 GHz 
(2300–2400 MHz) pro bezdrátové 
širokopásmové služby. Komise průběžně 
sleduje požadavky na kapacitu pro 
bezdrátové širokopásmové služby a, je-li to 
opodstatněné, ve spolupráci s členskými 
státy zváží potřebu přijmout opatření 
k harmonizaci dalších pásem rádiového 
spektra, např. 700 MHz (694–790 MHz). 
Členské státy zajistí, že případné náklady 
na přesun či nové přidělení pásem spektra 
pro jejich využívání budou přiměřeně 
kompenzovány v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Leonidas Donskis

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise se vyzývá, aby ve spolupráci 
s členskými státy podnikla kroky na 
příslušných úrovních, jimiž dosáhne 
harmonizace a používání pásma 1,5 MHz 
(1452–1492 MHz) a pásma 2,3 GHz 
(2300–2400 MHz) pro bezdrátové 
širokopásmové služby. Komise průběžně 
sleduje požadavky na kapacitu pro 
bezdrátové širokopásmové služby a, je-li to 
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opodstatněné, ve spolupráci s členskými 
státy zváží potřebu přijmout opatření 
k harmonizaci dalších pásem rádiového 
spektra, např. 700 MHz (694–790 MHz).
Členské státy zajistí, že případné náklady 
na přesun či nové přidělení pásem spektra 
pro jejich využívání budou přiměřeně 
kompenzovány v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise se ve spolupráci s členskými 
státy vyzývá, aby zhodnotila, zda je nutná 
a proveditelná harmonizace a využívání 
dodatečných kmitočtových pásem pro 
bezdrátové širokopásmové služby ve 
vztahu k seznamu uvedenému v článku 8 
a v souladu se stávajícím regulačním 
rámcem. Komise průběžně sleduje 
požadavky na kapacitu pro bezdrátové 
širokopásmové služby a, je-li to 
opodstatněné, ve spolupráci s členskými 
státy zváží potřebu přijmout opatření 
k harmonizaci dalších pásem rádiového 
spektra.
Členské státy zajistí, že případné náklady 
na přesun či nové přidělení pásem spektra 
pro jejich využívání budou v přiměřeně 
kompenzovány v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 323
Hella Ranner

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise se vyzývá, aby ve spolupráci 
s členskými státy podnikla kroky na 
příslušných úrovních, jimiž dosáhne 
harmonizace a účinného používání pásma 
900 MHz a pásma 2,3 GHz (2300–2400 
MHz) pro bezdrátové širokopásmové 
služby. Komise průběžně sleduje 
požadavky na kapacitu pro bezdrátové 
širokopásmové služby. Členské státy 
zajistí, že náklady na přesun či nové 
přidělení pásem spektra pro jejich 
využívání budou přiměřeně 
kompenzovány v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise ve spolupráci s členskými státy 
přijme vhodná opatření pro harmonizaci 
dalšího spektra, které je potřebné pro 
uspokojení zvýšené poptávky spotřebitelů 
po mobilním širokém pásmu a dalších 
nových bezdrátových komunikačních 
službách, včetně harmonizace pásma 1,5 
GHz a 2,3 GHz, a zreviduje využívání 
spektra pod 1 GHz, včetně případné 
harmonizace pásma 700 MHz, pro něž 
Komise nejpozději 1. ledna 2014 předloží 
návrhy pro případná další opatření.
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Or. en

Pozměňovací návrh 325
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise se vyzývá, aby ve spolupráci 
s členskými státy podnikla kroky na 
příslušných úrovních, jimiž dosáhne 
harmonizace a účinného používání pásma 
900 MHz a pásma 2,3 GHz (2300–2400 
MHz) pro bezdrátové širokopásmové 
služby. Komise průběžně sleduje 
požadavky na kapacitu pro bezdrátové 
širokopásmové služby. Členské státy 
zajistí, že náklady na přesun či nové 
přidělení pásem spektra pro jejich 
využívání budou přiměřeně 
kompenzovány v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Paul Rübig

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise se vyzývá, aby ve spolupráci 
s členskými státy podnikla kroky na 
příslušných úrovních, jimiž dosáhne 
harmonizace a používání pásma 1,5 MHz 
(1452–1492 MHz) a pásma 2,3 GHz 
(2300–2400 MHz) pro bezdrátové 
širokopásmové služby. Komise průběžně 
sleduje požadavky na kapacitu pro 
bezdrátové širokopásmové služby a kromě 
toho přijme opatření na podporu druhé 
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digitální dividendy (698–790 MHz) a zváží 
dlouhodobou konvergenci služeb 
s pásmem 470–698 MHz.

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise ve spolupráci s členskými státy 
posoudí, zda je možné uvolnit další 
spektrum, jako např. 700 MHz, a 
zpřístupnit je. Toto posouzení přihlédne k 
vývoji technologií v oblasti spektra, 
případným budoucím potřebám 
rozhlasového a televizního vysílání a k 
nedostatku spektra v jiných pásmech 
vhodných pro bezdrátové širokopásmové 
pokrytí.

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Hella Ranner

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech podporováno poskytování 
přístupu k širokopásmovému obsahu a 
službám s využitím pásma 790–862 MHz 
(800 MHz), a to zejména stanovením 
povinností pokrytí; přitom budou zkoumat 
jednotlivé možnosti a v případě potřeby 
učiní vhodná opatření, aby zajistily, že 

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech podporováno poskytování 
přístupu k širokopásmovému obsahu a 
službám s využitím pásma 790–862 MHz 
(800 MHz), a to zejména stanovením 
povinností pokrytí; přitom budou zkoumat 
jednotlivé možnosti a v případě potřeby 
učiní vhodná opatření, aby zajistily, že 
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uvolnění pásma 800 MHz neovlivní 
negativně uživatele služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí 
(Programme-Making and Special Events –
PMSE).

uvolnění pásma 800 MHz neovlivní 
negativně uživatele služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí 
(Programme-Making and Special Events –
PMSE) a další stávající uživatele pásma 
800 MHz. Členské státy prozkoumají 
jednotlivé možnosti a v případě potřeby 
učiní vhodná opatření, aby zajistily, že 
nové přidělení pásma 800 MHz neovlivní 
negativně možnost konečných uživatelů 
používat jiné než rádiové přístroje a 
zařízení, které splňují stávající normy a 
které využívají stejného kmitočtového 
pásma.

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech podporováno poskytování 
přístupu k širokopásmovému obsahu a
službám s využitím pásma 790–862 MHz 
(800 MHz), a to zejména stanovením 
povinností pokrytí; přitom budou zkoumat
jednotlivé možnosti a v případě potřeby
učiní vhodná opatření, aby zajistily, že 
uvolnění pásma 800 MHz neovlivní 
negativně uživatele služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí 
(Programme-Making and Special Events –
PMSE).

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech podporováno poskytování 
přístupu k širokopásmovým službám 
s využitím pásma 790–862 MHz 
(800 MHz), a to zejména stanovením 
povinností pokrytí;

členské státy ve spolupráci s Komisí 
prozkoumají jednotlivé možnosti a 
případně učiní vhodná technická a 
regulační opatření, aby zajistily, že pro
uživatele služeb pro zajištění 
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zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí 
(Programme-Making and Special Events –
PMSE) bude k dispozici dostatečné 
spektrum. Komise by měla členské státy 
vybídnout, aby zaručily, že budou včas 
poskytnuty dostatečné finanční prostředky 
určené k pokrytí přímých nákladů na 
přesun a přímých nákladů spojených s 
ochranou PMSE a vysílacích služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Teresa Riera Madurell

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech podporováno poskytování 
přístupu k širokopásmovému obsahu a 
službám s využitím pásma 790–862 MHz 
(800 MHz), a to zejména stanovením 
povinností pokrytí; přitom budou zkoumat 
jednotlivé možnosti a v případě potřeby 
učiní vhodná opatření, aby zajistily, že 
uvolnění pásma 800 MHz neovlivní 
negativně uživatele služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí 
(Programme-Making and Special Events –
PMSE).

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech podporováno poskytování 
přístupu k širokopásmovému obsahu a 
službám s využitím pásma 790–862 MHz 
(800 MHz), a to zejména stanovením 
povinností pokrytí; přitom budou zkoumat 
jednotlivé možnosti a v případě potřeby 
učiní vhodná opatření, aby zajistily, že 
uvolnění pásma 800 MHz neovlivní 
negativně uživatele služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí 
(Programme-Making and Special Events –
PMSE) a že v případe DTT kanálů, které v 
současnosti tato pásma používají, a jimž 
musí být nově přiděleno pásmo pod 790 
MHz, budou přiměřeně kompenzovány 
náklady vzniklé poskytovatelům vysílání a 
uživatelům obdobím simultánního vysílání 
nebo přizpůsobováním vysílacího nebo 
přijímacího zařízení novým kanálům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 331
Angelika Niebler

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech podporováno poskytování 
přístupu k širokopásmovému obsahu a 
službám s využitím pásma 790–862 MHz 
(800 MHz), a to zejména stanovením 
povinností pokrytí; přitom budou zkoumat 
jednotlivé možnosti a v případě potřeby 
učiní vhodná opatření, aby zajistily, že
uvolnění pásma 800 MHz neovlivní
negativně uživatele služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí 
(Programme-Making and Special Events –
PMSE).

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech podporováno poskytování 
přístupu k širokopásmovému obsahu a 
službám s využitím pásma 790–862 MHz 
(800 MHz), a to zejména stanovením 
povinností pokrytí; přitom zajistí, aby
uvolnění pásma 800 MHz neovlivnilo
negativně uživatele služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí 
(Programme-Making and Special Events –
PMSE) ani stávající a budoucí rozhlasové 
vysílání, a zajistí pro dosavadní uživatele 
přiměřená opatření na kompenzaci 
nákladů spojených s přechodem.

Or. de

Pozměňovací návrh 332
Petra Kammerevert

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech podporováno poskytování 
přístupu k širokopásmovému obsahu a 
službám s využitím pásma 790–862 MHz 
(800 MHz), a to zejména stanovením 
povinností pokrytí; přitom budou zkoumat 
jednotlivé možnosti a v případě potřeby 
učiní vhodná opatření, aby zajistily, že

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech podporováno poskytování 
přístupu k širokopásmovému obsahu a 
službám s využitím pásma 790–862 MHz 
(800 MHz), a to zejména stanovením 
povinností pokrytí; přitom zajistí, aby
uvolnění pásma 800 MHz neovlivnilo
negativně uživatele služeb pro zajištění 
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uvolnění pásma 800 MHz neovlivní
negativně uživatele služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí 
(Programme-Making and Special Events –
PMSE).

zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí 
(Programme-Making and Special Events –
PMSE) ani stávající a budoucí rozhlasové 
vysílání, a zajistí pro dosavadní uživatele 
přiměřená opatření na kompenzaci 
nákladů spojených s přechodem.

Or. de

Pozměňovací návrh 333
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech podporováno poskytování 
přístupu k širokopásmovému obsahu a
službám s využitím pásma 790–862 MHz 
(800 MHz), a to zejména stanovením 
povinností pokrytí; přitom budou zkoumat
jednotlivé možnosti a v případě potřeby
učiní vhodná opatření, aby zajistily, že 
uvolnění pásma 800 MHz neovlivní 
negativně uživatele služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí 
(Programme-Making and Special Events –
PMSE).

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech podporováno poskytování 
přístupu k širokopásmovým službám 
s využitím pásma 790–862 MHz 
(800 MHz), a to zejména stanovením 
povinností pokrytí;

členské státy a Komise prozkoumají
jednotlivé možnosti a případně učiní 
vhodná opatření, aby zajistily, že pro
uživatele služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí 
(Programme-Making and Special Events –
PMSE) bude k dispozici dostatečné 
spektrum.

Or. en
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Pozměňovací návrh 334
Sabine Verheyen

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech podporováno poskytování 
přístupu k širokopásmovému obsahu a 
službám s využitím pásma 790–862 MHz 
(800 MHz), a to zejména stanovením 
povinností pokrytí; přitom budou zkoumat 
jednotlivé možnosti a v případě potřeby 
učiní vhodná opatření, aby zajistily, že 
uvolnění pásma 800 MHz neovlivní 
negativně uživatele služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí 
(Programme-Making and Special Events –
PMSE).

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech podporováno poskytování 
přístupu k širokopásmovému obsahu a 
službám s využitím pásma 790–862 MHz 
(800 MHz), a to zejména stanovením 
povinností pokrytí; přitom budou zkoumat 
jednotlivé možnosti a v případě potřeby 
učiní vhodná opatření, aby zajistily, že 
uvolnění pásma 800 MHz neovlivní 
negativně uživatele služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí 
(Programme-Making and Special Events –
PMSE) a stávající a budoucí vysílací 
služby. Patří sem i opatření pro zabránění 
rušení.

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech podporováno poskytování 
přístupu k širokopásmovému obsahu a 
službám s využitím pásma 790–862 MHz 
(800 MHz), a to zejména stanovením 
povinností pokrytí; přitom budou zkoumat 
jednotlivé možnosti a v případě potřeby

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech podporováno poskytování 
přístupu k širokopásmovému obsahu a 
službám s využitím pásma 790–862 MHz 
(800 MHz), a to zejména stanovením 
povinností pokrytí; přitom budou zkoumat 
jednotlivé možnosti a přijmou veškerá 



AM\860614CS.doc 69/102 PE460.855v01-00

CS

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

nezbytná opatření, aby zajistily, že 
uvolnění pásma 800 MHz neovlivní 
negativně uživatele služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí 
(Programme-Making and Special Events –
PMSE) a nenaruší stávající vysílací 
služby.

Or. fr

Pozměňovací návrh 336
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech podporováno poskytování 
přístupu k širokopásmovému obsahu a 
službám s využitím pásma 790–862 MHz 
(800 MHz), a to zejména stanovením 
povinností pokrytí; přitom budou zkoumat 
jednotlivé možnosti a v případě potřeby 
učiní vhodná opatření, aby zajistily, že 
uvolnění pásma 800 MHz neovlivní 
negativně uživatele služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí 
(Programme-Making and Special Events –
PMSE).

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech zaručeno poskytování přístupu 
k širokopásmovému obsahu a službám, 
např. s využitím pásma 790–862 MHz 
(800 MHz), a to zejména stanovením 
povinností pokrytí; přitom budou zkoumat 
jednotlivé možnosti a v případě potřeby 
učiní vhodná opatření, aby zajistily, že 
uvolnění pásma 800 MHz neovlivní 
negativně uživatele služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí 
(Programme-Making and Special Events –
PMSE).

Or. ro

Pozměňovací návrh 337
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4 



PE460.855v01-00 70/102 AM\860614CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech podporováno poskytování 
přístupu k širokopásmovému obsahu a 
službám s využitím pásma 790–862 MHz 
(800 MHz), a to zejména stanovením 
povinností pokrytí; přitom budou zkoumat 
jednotlivé možnosti a v případě potřeby 
učiní vhodná opatření, aby zajistily, že 
uvolnění pásma 800 MHz neovlivní 
negativně uživatele služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí 
(Programme-Making and Special Events –
PMSE).

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech podporováno poskytování 
přístupu k širokopásmovému obsahu a 
službám s využitím pásma 790–862 MHz 
(800 MHz), a to zejména stanovením 
povinností pokrytí; přitom budou zkoumat 
jednotlivé možnosti a v případě potřeby 
učiní vhodná opatření, aby zajistily, že 
uvolnění pásma 800 MHz neovlivní 
negativně uživatele služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí 
(Programme-Making and Special Events –
PMSE) a další stávající uživatele pásma 
800 MHz.

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech podporováno poskytování 
přístupu k širokopásmovému obsahu 
a službám s využitím pásma 790–862 MHz
(800 MHz), a to zejména stanovením 
povinností pokrytí; přitom budou zkoumat 
jednotlivé možnosti a v případě potřeby 
učiní vhodná opatření, aby zajistily, že 
uvolnění pásma 800 MHz neovlivní 
negativně uživatele služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí
(Programme-Making and Special Events –
PMSE).

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech podporováno poskytování 
přístupu k širokopásmovému obsahu 
a službám s využitím pásma 790–862 MHz
(800 MHz), a to zejména stanovením 
povinností pokrytí; přitom budou zkoumat 
jednotlivé možnosti a v případě potřeby 
učiní vhodná opatření, aby zajistily, že 
uvolnění pásma 800 MHz neovlivní 
negativně uživatele služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí
(Programme-Making and Special Events –
PMSE) a nepovede ani k narušení 
stávajících služeb vysílání.
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Or. en

Pozměňovací návrh 339
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech podporováno poskytování 
přístupu k širokopásmovému obsahu 
a službám s využitím pásma 790–862 MHz
(800 MHz), a to zejména stanovením 
povinností pokrytí; přitom budou zkoumat 
jednotlivé možnosti a v případě potřeby 
učiní vhodná opatření, aby zajistily, že 
uvolnění pásma 800 MHz neovlivní 
negativně uživatele služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí
(Programme-Making and Special Events –
PMSE).

4. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech podporováno poskytování 
přístupu k širokopásmovému obsahu 
a službám s využitím pásma 790–862 MHz
(800 MHz), a to zejména stanovením 
povinností pokrytí; přitom budou zkoumat 
jednotlivé možnosti a v případě potřeby 
učiní vhodná opatření, aby zajistily, že 
uvolnění pásma 800 MHz neovlivní 
negativně uživatele služeb pro zajištění 
zpravodajských programů a pořádání 
hromadných společenských akcí
(Programme-Making and Special Events –
PMSE) a nepovede ani k narušení 
stávajících služeb vysílání.

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Henri Weber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zavedou ve spolupráci 
s Komisí nezbytná technická a regulační 
opatření určená k předcházení rušení 
mezi elektronickými komunikačními 
službami v rádiovém pásmu 800 MHz 
určeném k službám vysílání a uživateli 
služeb pro zajištění zpravodajských 
programů a pořádání hromadných 
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společenských akcí (Programme-Making 
and Special Events – PMSE) pod úrovní 
790 MHz.
Komise vybídne členské státy, aby 
zaručily, že budou včas poskytnuty 
dostatečné finanční prostředky určené 
k pokrytí nákladů na přesun a nákladů 
spojených s opatřeními na omezení 
vzájemného rušení se službami vysílání.

Or. fr

Pozměňovací návrh 341
Catherine Trautmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise ve spolupráci s členskými státy 
zhodnotí, zda je proveditelné rozšířit 
přidělená pásma nevyžadující licenci pro 
bezdrátové přístupové systémy, jejichž 
součástí jsou rádiové místní sítě, jak 
stanoví rozhodnutí 2005/513/ES, na 
výrazně větší část pásma 5 GHz 
vymezenou prostřednictvím seznamu 
uvedeného v článku 8 s cílem dosáhnout 
souladu s požadavky standardů 
zaváděných v této oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise ve spolupráci s členskými státy 
zhodnotí, zda je proveditelné rozšířit 
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přidělená pásma nevyžadující licenci pro 
bezdrátové přístupové systémy, jejichž 
součástí jsou rádiové místní sítě, jak 
stanoví rozhodnutí 2005/513/ES, ve 
vztahu k seznamu uvedenému v článku 8 
a v závislosti na využívání pásma k jiným 
účelům.

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zavedou ve spolupráci 
s Komisí nezbytná technická a regulační 
opatření určená k předcházení 
škodlivému rušení způsobenému 
elektronickými komunikačními službami 
v rádiovém pásmu 800 MHz službám 
vysílání a pořádání hromadných 
společenských akcí (Programme-Making 
and Special Events – PMSE) pod úrovní 
790 MHz.

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy ve spolupráci s Komisí 
přijmou nezbytná technická a regulační 
opatření s cílem zajistit, aby nemělo 
rušení nepříznivé dopady na poskytovatele 
služeb rozhlasového vysílání ani na 
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uživatele služeb hromadných 
společenských akcí (Programme-Making 
and Special Events – PMSE).

Or. de

Pozměňovací návrh 345
Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise by měla členské státy 
vybídnout, aby zaručily, že budou včas 
poskytnuty dostatečné finanční prostředky 
určené k pokrytí nákladů na přesun 
a nákladů spojených s opatřeními na 
omezení vzájemného rušení se službami 
vysílání.

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Jan Březina, Alajos Mészáros

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise se vyzývá, aby přednostně 
přijala vhodná opatření podle čl. 9b odst. 3 
směrnice 2002/21/ES, jež zajistí, aby 
členské státy umožnily v Unii obchodování 
s užívacími právy na rádiové spektrum 
v harmonizovaných pásmech 790–862 
MHz („pásmo 800 MHz“), 880–915 MHz, 
925–960 MHz, 1 710–1 785 MHz, 1 805–
1 880 MHz, 1 900–1 980 MHz, 2 010–
2 025 MHz, 2 110–2 170 MHz, 2,5–2,69 
GHz a 3,4–3,8 GHz.

5. Komise se vyzývá, aby přednostně 
přijala vhodná opatření podle čl. 9b odst. 3 
směrnice 2002/21/ES, jež zajistí, aby 
členské státy umožnily v Unii obchodování 
s užívacími právy na rádiové spektrum 
v harmonizovaných pásmech 790–862 
MHz („pásmo 800 MHz“), 880–915 MHz, 
925–960 MHz, 1 710–1 785 MHz, 1 805–
1 880 MHz, 1 900–1 980 MHz, 2 010–
2 025 MHz, 2 110–2 170 MHz, 2,5–2,69 
GHz a 3,4–3,8 GHz a uvolnění dalších 
pásem rádiového spektra pro mobilní 
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služby, aniž by tím bylo dotčeno stávající 
i budoucí zavádění dalších služeb, které 
mají za podmínek stanovených v těchto 
rozhodnutích Komise stejný přístup 
k danému rádiovému spektru.

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise se vyzývá, aby přednostně 
přijala vhodná opatření podle čl. 9b odst. 3 
směrnice 2002/21/ES, jež zajistí, aby 
členské státy umožnily v Unii obchodování 
s užívacími právy na rádiové spektrum 
v harmonizovaných pásmech 790–862 
MHz („pásmo 800 MHz“), 880–915 MHz, 
925–960 MHz, 1 710–1 785 MHz, 1 805–
1 880 MHz, 1 900–1 980 MHz, 2 010–
2 025 MHz, 2 110–2 170 MHz, 2,5–2,69 
GHz a 3,4–3,8 GHz.

5. Komise se vyzývá, aby přednostně 
přijala vhodná opatření podle čl. 9b odst. 3 
směrnice 2002/21/ES, jež zajistí, aby 
členské státy umožnily v Unii obchodování 
s užívacími právy na rádiové spektrum 
v harmonizovaných pásmech 790–862 
MHz („pásmo 800 MHz“), 880–915 MHz, 
925–960 MHz, 1 710–1 785 MHz, 1 805–
1 880 MHz, 1 900–1 980 MHz, 2 010–
2 025 MHz, 2 110–2 170 MHz, 2,5–2,69 
GHz, 3,4–3,8 GHz a veškerých dalších 
pásmech, která mohou být uvolněna 
a harmonizována pro mobilní 
širokopásmové připojení a další nové 
bezdrátové komunikační služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Leonidas Donskis

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise se vyzývá, aby přednostně 
přijala vhodná opatření podle čl. 9b odst. 3 

5. Komise se vyzývá, aby v úzké 
spolupráci s členskými státy přednostně 
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směrnice 2002/21/ES, jež zajistí, aby 
členské státy umožnily v Unii obchodování 
s užívacími právy na rádiové spektrum
v harmonizovaných pásmech 790–862 
MHz („pásmo 800 MHz“), 880–915 MHz, 
925–960 MHz, 1 710–1 785 MHz, 1 805–
1 880 MHz, 1 900–1 980 MHz, 2 010–
2 025 MHz, 2 110–2 170 MHz, 2,5–2,69 
GHz a 3,4–3,8 GHz.

přijala vhodná opatření podle čl. 9b odst. 3 
směrnice 2002/21/ES, jež zajistí, aby 
členské státy umožnily v Unii převádění či 
pronajímání užívacích práv na rádiové 
spektrum v jednom či více 
harmonizovaných pásmech 790–862 MHz
(„pásmo 800 MHz“), 880–915 MHz, 925–
960 MHz, 1 710–1 785 MHz, 1 805–1 880 
MHz, 1 900–1 980 MHz, 2 010–2 025 
MHz, 2 110–2 170 MHz, 2,5–2,69 GHz 
a 3,4–3,8 GHz.

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Robert Goebbels

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise v případě potřeby zajistí 
dostupnost dalších pásem spektra pro 
poskytování harmonizovaných
družicových služeb pro širokopásmový
přístup, která budou pokrývat celé území 
Unie včetně nejvzdálenějších oblastí 
širokým pásmem umožňujícím přístup
k internetu za srovnatelnou cenu 
s pozemními nabídkami.

6. Členské státy a Komise zajistí 
dostupnost dostatečného spektra pro 
poskytování družicových služeb
umožňujících přístup k internetu
a poskytování audiovizuálního obsahu 
s cílem zajistit, aby všichni občané měli 
přístup k vyspělým digitálním službám, 
včetně širokopásmového připojení, a to 
zejména ve venkovských, vzdálených 
a řídce osídlených oblastech. V souladu 
s rozhodnutím 676/2002/ES lze uvažovat 
také o harmonizaci dalších kmitočtových 
pásem, přičemž se zohlední příslušné 
studie kompatibility.

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Jan Březina, Alajos Mészáros

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 6 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise v případě potřeby zajistí 
dostupnost dalších pásem spektra pro 
poskytování harmonizovaných
družicových služeb pro širokopásmový
přístup, která budou pokrývat celé území 
Unie včetně nejvzdálenějších oblastí 
širokým pásmem umožňujícím přístup
k internetu za srovnatelnou cenu 
s pozemními nabídkami.

6. Členské státy a Komise zajistí 
dostupnost dostatečného spektra pro 
poskytování družicových služeb
umožňujících přístup k internetu
a poskytování audiovizuálního obsahu 
s cílem zajistit, aby všichni občané měli 
přístup k vyspělým digitálním službám, 
včetně širokopásmového připojení, a to 
zejména ve venkovských, vzdálených 
a řídce osídlených oblastech. V souladu 
s rozhodnutím 676/2002/ES lze uvažovat 
také o harmonizaci dalších kmitočtových 
pásem, přičemž se zohlední příslušné 
studie kompatibility.

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Leonidas Donskis

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise v případě potřeby zajistí
dostupnost dalších pásem spektra pro 
poskytování harmonizovaných
družicových služeb pro širokopásmový
přístup, která budou pokrývat celé území 
Unie včetně nejvzdálenějších oblastí 
širokým pásmem umožňujícím přístup
k internetu za srovnatelnou cenu 
s pozemními nabídkami.

6. Členské státy a Komise mohou 
přezkoumat dostupnost dostatečného
spektra pro poskytování širokopásmových
družicových služeb umožňujících přístup 
k internetu s cílem zajistit, aby všichni 
občané měli přístup k vyspělým digitálním 
službám, včetně širokopásmového 
připojení, a to zejména ve vzdálených 
a řídce osídlených oblastech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 352
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise v případě potřeby zajistí 
dostupnost dalších pásem spektra pro 
poskytování harmonizovaných 
družicových služeb pro širokopásmový
přístup, která budou pokrývat celé území 
Unie včetně nejvzdálenějších oblastí 
širokým pásmem umožňujícím přístup
k internetu za srovnatelnou cenu 
s pozemními nabídkami.

6. Členské státy a Komise zajistí 
dostupnost dostatečného spektra pro 
poskytování harmonizovaných
širokopásmových družicových služeb
umožňujících přístup k internetu za 
srovnatelnou cenu s pozemními nabídkami
s cílem zajistit, aby všichni občané 
a podniky měli přístup k vyspělým 
digitálním službám, včetně 
širokopásmového připojení, a to zejména 
ve vzdálených a řídce osídlených 
oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise v případě potřeby zajistí 
dostupnost dalších pásem spektra pro 
poskytování harmonizovaných
družicových služeb pro širokopásmový
přístup, která budou pokrývat celé území 
Unie včetně nejvzdálenějších oblastí 
širokým pásmem umožňujícím přístup
k internetu za srovnatelnou cenu 
s pozemními nabídkami.

6. Členské státy a Komise zajistí 
dostupnost dostatečného spektra pro 
poskytování širokopásmových družicových 
služeb umožňujících přístup k internetu za 
srovnatelnou cenu s pozemními nabídkami
s cílem zajistit, aby všichni občané měli 
přístup k vyspělým digitálním službám, 
včetně širokopásmového připojení, a to 
zejména ve vzdálených a řídce osídlených 
oblastech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 354
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise v případě potřeby zajistí 
dostupnost dalších pásem spektra pro 
poskytování harmonizovaných 
družicových služeb pro širokopásmový 
přístup, která budou pokrývat celé území 
Unie včetně nejvzdálenějších oblastí 
širokým pásmem umožňujícím přístup 
k internetu za srovnatelnou cenu 
s pozemními nabídkami.

6. Komise v případě potřeby zajistí 
dostupnost dalších pásem spektra pro 
poskytování harmonizovaných 
družicových služeb pro širokopásmový 
přístup, která budou pokrývat celé území 
Unie včetně nejvzdálenějších oblastí 
širokým pásmem umožňujícím přístup 
k internetu.

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise v případě potřeby zajistí 
dostupnost dalších pásem spektra pro 
poskytování harmonizovaných 
družicových služeb pro širokopásmový 
přístup, která budou pokrývat celé území 
Unie včetně nejvzdálenějších oblastí 
širokým pásmem umožňujícím přístup 
k internetu za srovnatelnou cenu 
s pozemními nabídkami.

6. Komise v případě potřeby zajistí 
dostupnost dalších pásem spektra pro 
poskytování harmonizovaných 
družicových služeb pro širokopásmový 
přístup, která budou pokrývat celé území 
Unie včetně nejvzdálenějších oblastí 
širokým pásmem umožňujícím přístup 
k internetu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise v případě potřeby zajistí 
dostupnost dalších pásem spektra pro 
poskytování harmonizovaných 
družicových služeb pro širokopásmový 
přístup, která budou pokrývat celé území 
Unie včetně nejvzdálenějších oblastí 
širokým pásmem umožňujícím přístup 
k internetu za srovnatelnou cenu 
s pozemními nabídkami.

6. Komise v případě potřeby zajistí 
dostupnost pásem spektra dostačujících
pro poskytování harmonizovaných 
družicových služeb pro širokopásmový 
přístup, která budou pokrývat celé území 
Unie včetně nejvzdálenějších oblastí 
širokým pásmem umožňujícím přístup 
k internetu za srovnatelnou cenu 
s pozemními nabídkami.

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Catherine Trautmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Ve spolupráci s Komisí členské státy 
přezkoumají, zda by bylo možné rozšířit 
dostupnost a využívání tzv. pikobuněk 
(picocell) a femtobuněk (femtocell).

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Ioan Enciu

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ve spolupráci s členskými státy provede 
Komise studie a šetření možnosti 

2. Ve spolupráci s členskými státy provede 
Komise studie a šetření možnosti 
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navrhovat autorizační programy, jež by 
přispěly k nízkouhlíkové politice úsporou 
energie při používání spektra 
a zpřístupněním spektra pro bezdrátové 
technologie, které mohou zvýšit úspory 
energie, jako jsou inteligentní energetické 
sítě a inteligentní měřící systémy.

navrhovat autorizační programy, jež by 
přispěly k nízkouhlíkové politice úsporou 
energie při používání spektra 
a zpřístupněním spektra pro bezdrátové 
technologie, které mohou zvýšit úspory 
energie a energetickou účinnost, jako jsou 
inteligentní energetické sítě a inteligentní 
měřící systémy.

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ve spolupráci s členskými státy rozšíří 
Komise působnost studií uvedených 
v odstavci 2 na problém zvyšování 
účinnosti dalších distribučních sítí, např. 
rozvodných sítí vody.

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Gunnar Hökmark

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě potřeby Komise zajistí, aby 
byla zpřístupněna dostatečná pásma 
spektra za harmonizovaných podmínek na 
podporu rozvoje služeb zajišťujících 
bezpečnost a na podporu volného oběhu 
souvisejících zařízení a rozvoje inovačních 
interoperabilní řešení ochrany veřejnosti 
a odstraňování následků živelných pohrom.

3. Komise vypracuje studii zabývající 
poptávkou po spektru určenému 
k ochraně veřejnosti a odstraňování 
následků živelných pohrom (PPRD),
možností sdílet spektrum s vojenským 
využitím a využívat komerční sítě pro 
účely PPRD s cílem zajistit, aby byla za 
harmonizovaných podmínek zpřístupněna 
dostatečná kapacita na podporu rozvoje 
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služeb zajišťujících bezpečnost a na 
podporu volného oběhu souvisejících 
zařízení a rozvoje inovačních 
interoperabilní řešení ochrany veřejnosti 
a odstraňování následků živelných pohrom.

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Petra Kammerevert

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě potřeby Komise zajistí, aby 
byla zpřístupněna dostatečná pásma 
spektra za harmonizovaných podmínek na 
podporu rozvoje služeb zajišťujících 
bezpečnost a na podporu volného oběhu 
souvisejících zařízení a rozvoje inovačních 
interoperabilní řešení ochrany veřejnosti 
a odstraňování následků živelných pohrom.

3. Členské státy ve spolupráci s Komisí
zajistí, aby byla zpřístupněna dostatečná 
pásma spektra za harmonizovaných 
podmínek na podporu rozvoje služeb 
zajišťujících bezpečnost a na podporu 
volného oběhu souvisejících zařízení 
a rozvoje inovačních interoperabilní řešení 
ochrany veřejnosti a odstraňování následků 
živelných pohrom. Tímto však nebude 
ovlivněno rádiové spektrum využívané pro 
rozhlasové vysílání.

Or. de

Pozměňovací návrh 362
Hella Ranner

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě potřeby Komise zajistí, aby 
byla zpřístupněna dostatečná pásma 
spektra za harmonizovaných podmínek na 
podporu rozvoje služeb zajišťujících 
bezpečnost a na podporu volného oběhu 
souvisejících zařízení a rozvoje inovačních 

3. Členské státy ve spolupráci s Komisí
zajistí, aby byla zpřístupněna dostatečná 
pásma spektra za harmonizovaných 
podmínek na podporu rozvoje služeb 
zajišťujících bezpečnost a na podporu 
volného oběhu souvisejících zařízení 
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interoperabilní řešení ochrany veřejnosti 
a odstraňování následků živelných pohrom.

a rozvoje inovačních interoperabilní řešení 
ochrany veřejnosti a odstraňování následků 
živelných pohrom. Tímto však nebude 
ovlivněno rádiové spektrum využívané pro 
rozhlasové vysílání.

Or. de

Pozměňovací návrh 363
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě potřeby Komise zajistí, aby 
byla zpřístupněna dostatečná pásma 
spektra za harmonizovaných podmínek na 
podporu rozvoje služeb zajišťujících 
bezpečnost a na podporu volného oběhu 
souvisejících zařízení a rozvoje inovačních 
interoperabilní řešení ochrany veřejnosti 
a odstraňování následků živelných pohrom.

3. Komise zajistí, aby byla za 
harmonizovaných podmínek a 
v harmonizovaných pásmech zpřístupněna 
dostatečná pásma spektra na podporu 
rozvoje služeb zajišťujících bezpečnost 
a na podporu volného oběhu souvisejících 
zařízení a rozvoje inovačních 
interoperabilní řešení ochrany veřejnosti 
a odstraňování následků živelných pohrom.

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě potřeby Komise zajistí, aby 
byla zpřístupněna dostatečná pásma 
spektra za harmonizovaných podmínek na 
podporu rozvoje služeb zajišťujících 
bezpečnost a na podporu volného oběhu 
souvisejících zařízení a rozvoje inovačních 
interoperabilní řešení ochrany veřejnosti 
a odstraňování následků živelných pohrom.

3. Komise zajistí, aby byla zpřístupněna 
dostatečná pásma spektra za 
harmonizovaných podmínek na podporu 
rozvoje služeb zajišťujících bezpečnost 
a na podporu volného oběhu souvisejících 
zařízení a rozvoje inovačních 
interoperabilní řešení ochrany veřejnosti 
a odstraňování následků živelných pohrom.
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Or. en

Pozměňovací návrh 365

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě potřeby Komise zajistí, aby 
byla zpřístupněna dostatečná pásma 
spektra za harmonizovaných podmínek na 
podporu rozvoje služeb zajišťujících 
bezpečnost a na podporu volného oběhu 
souvisejících zařízení a rozvoje inovačních 
interoperabilní řešení ochrany veřejnosti 
a odstraňování následků živelných pohrom.

3. Komise zajistí, aby byla zpřístupněna 
dostatečná pásma spektra za 
harmonizovaných podmínek na podporu 
rozvoje služeb zajišťujících bezpečnost 
a na podporu volného oběhu souvisejících 
zařízení a rozvoje inovačních 
interoperabilní řešení ochrany veřejnosti 
a odstraňování následků živelných pohrom.

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Hella Ranner

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě potřeby Komise zajistí, aby 
byla zpřístupněna dostatečná pásma 
spektra za harmonizovaných podmínek na 
podporu rozvoje služeb zajišťujících 
bezpečnost a na podporu volného oběhu 
souvisejících zařízení a rozvoje inovačních 
interoperabilní řešení ochrany veřejnosti 
a odstraňování následků živelných pohrom.

3. Komise zajistí, aby byla zpřístupněna 
dostatečná pásma spektra za 
harmonizovaných podmínek na podporu 
rozvoje služeb zajišťujících bezpečnost 
a na podporu volného oběhu souvisejících 
zařízení a rozvoje inovačních 
interoperabilní řešení ochrany veřejnosti 
a odstraňování následků živelných pohrom.

Or. en
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Pozměňovací návrh 367
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy a Komise zajistí, aby 
bylo dostupné spektrum pro technologii 
RFID (identifikace na základě rádiové 
frekvence) a další technologie bezdrátové 
komunikace spojené s tzv. internetem věcí 
(IOT) a budou usilovat o standardizaci 
přidělování spektra pro komunikace IOT 
v členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Vladimir Urutchev

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Opatření ovlivňující rádiová 
kmitočtová pásma využívaná určitým 
členským státem výhradně a přímo pro 
účely veřejné bezpečnosti a obrany.
Pokud by určité opatření ovlivnilo rádiová 
kmitočtová pásma využívaná určitým 
členským státem výhradně a přímo pro 
účely veřejné bezpečnosti a obrany 
a uvolnění těchto kmitočtových pásem by 
představovalo přílišnou zátěž, může daný 
členský stát i nadále využívat tato pásma 
pro účely veřejné bezpečnosti a obrany, 
dokud nejsou systémy fungující v tomto 
pásmu ke dni oznámení harmonizačních 
opatření postupně odstraněny. Dotčený 
členský stát své rozhodnutí řádně oznámí 
Komisi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 369
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise za pomoci členských států, které 
jí poskytnou všechny nezbytné informace 
o využití spektra, vytvoří seznam 
stávajících způsobů využívání rádiového 
spektra. Poskytované informace budou 
dostatečně podrobné, aby umožnily 
v seznamu vyhodnotit efektivitu využívání 
spektra a vymezit možné budoucí potřeby
využití spektra v Evropské unii, zejména 
v rozmezí od 300 MHz do 3 GHz.
V případě potřeby poskytnou členské státy 
informace rozčleněné podle udělených 
licencí a zahrnující komerční 
i veřejnoprávní uživatele, aniž je dotčeno 
právo nesdělovat obchodně citlivé či 
důvěrné informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy poskytnou Komisi
všechny potřebné informace o pásmech
spektra, které mohou být v budoucnu 
předmětem přerozdělení, např. z důvodu 
neefektivního využívání či nevyužívání 
nebo vývoje technologií. Výsledný seznam
Komisi pomůže při vymezování pásem
spektra, která by mohla být vhodná pro 
harmonizaci s cílem podpořit politiky 
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Unie uvedené v tomto rozhodnutí. Měl by 
také podporovat inovace a posilovat 
hospodářskou soutěž na vnitřním trhu ve 
prospěch soukromých i veřejných 
uživatelů, přičemž bude brán v úvahu 
potenciální pozitivní i negativní vliv na 
stávající uživatele těchto pásem.

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Jan Březina, Alajos Mészáros

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise za pomoci členských států, které 
jí poskytnou všechny potřebné informace 
o využití spektra, vytvoří seznam 
stávajících způsobů využívání rádiového 
spektra a určí budoucí poptávku po využití 
spektra v Evropské unii. Tento seznam 
bude nejprve obsahovat kmitočty 
v rozsahu od 300 MHz do 3 GHz.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise za pomoci členských států, které 
jí poskytnou všechny potřebné informace 
o využití spektra, vytvoří vyčerpávající
seznam stávajících způsobů využívání 
rádiového spektra a možných budoucích 
potřeb využití spektra v Evropské unii.
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Or. en

Pozměňovací návrh 373
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 374

Jens Rohde
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise za pomoci členských států, které 
jí poskytnou všechny potřebné informace 
o využití spektra, vytvoří seznam 
stávajících způsobů využívání rádiového 
spektra a možných budoucích potřeb 
využití spektra v Evropské unii, zejména 
v rozmezí od 300 MHz do 6 GHz.

Or. en
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Pozměňovací návrh 375
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise za pomoci členských států, které 
jí poskytnou všechny potřebné informace 
o využití spektra, vytvoří seznam 
stávajících způsobů využívání rádiového 
spektra a možných budoucích potřeb 
využití spektra v Evropské unii, zejména 
v rozmezí od 300 MHz do 6 GHz.

Or. fr

Pozměňovací návrh 376
Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise za pomoci členských států, které 
jí poskytnou všechny potřebné informace 
o využití spektra, vytvoří seznam 
stávajících způsobů využívání rádiového 
spektra a možných budoucích potřeb 
využití spektra v Evropské unii, zejména 
v rozmezí od 300 MHz do 6 GHz.

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

jí poskytnou všechny potřebné informace 
o využití spektra, vytvoří seznam 
stávajících způsobů využívání rádiového 
spektra a možných budoucích potřeb 
využití spektra v Evropské unii, zejména 
v rozmezí od 300 MHz do 5 GHz.

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise za pomoci členských států, které 
jí poskytnou všechny potřebné informace 
o využití spektra, vytvoří seznam 
stávajících způsobů využívání rádiového 
spektra a možných budoucích potřeb 
využití spektra v Evropské unii, zejména 
v rozmezí od 300 MHz do 5 GHz.

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Paul Rübig

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise za pomoci členských států, které 
jí poskytnou všechny potřebné informace 
o využití spektra, vytvoří seznam 
stávajících způsobů využívání rádiového 
spektra a možných budoucích potřeb 
využití spektra v Evropské unii, zejména 
v rozmezí od 300 MHz do 5 GHz.

Or. en
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Pozměňovací návrh 380
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise za pomoci členských států, které 
jí poskytnou všechny potřebné informace 
o využití spektra, vytvoří seznam 
stávajících způsobů využívání rádiového 
spektra a možných budoucích potřeb 
využití spektra v Evropské unii, zejména 
v rozmezí od 300 MHz do 5 GHz.

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Seznam podle odstavce 1. umožní 
hodnocení technické účinnosti stávajících 
způsobů využívání spektra a určení 
neúčinných technologií a aplikací, 
nevyužívaných nebo neúčinně 
využívaných pásem spektra a možností 
sdílení spektra. V úvahu budou brány 
budoucí potřeby využití spektra podle 
poptávky spotřebitelů a operátorů 
a možnost tyto potřeby uspokojit.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 382
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Seznam podle odstavce 1. umožní 
hodnocení technické účinnosti stávajících 
způsobů využívání spektra a určení 
neúčinných technologií a aplikací, 
nevyužívaných nebo neúčinně využívaných 
pásem spektra a možností sdílení spektra.
V úvahu budou brány budoucí potřeby 
využití spektra podle poptávky spotřebitelů 
a operátorů a možnost tyto potřeby 
uspokojit.

2. Seznam podle odstavce 1. umožní 
hodnocení technické účinnosti stávajících 
způsobů využívání spektra a určení 
neúčinných technologií a aplikací, 
nevyužívaných nebo neúčinně využívaných 
pásem spektra a možností sdílení spektra.
Zaručí také, aby byla přijata nezbytná 
opatření v zájmu co možná nejúčinnějšího 
využívání spektra v případech, kdy toto 
využívání není optimální. V úvahu budou 
brány budoucí potřeby využití spektra 
podle poptávky spotřebitelů a operátorů 
a možnost tyto potřeby uspokojit.

Or. de

Pozměňovací návrh 383
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Seznam podle odstavce 1. umožní 
hodnocení technické účinnosti stávajících 
způsobů využívání spektra a určení 
neúčinných technologií a aplikací, 
nevyužívaných nebo neúčinně využívaných 
pásem spektra a možností sdílení spektra.
V úvahu budou brány budoucí potřeby 
využití spektra podle poptávky spotřebitelů 
a operátorů a možnost tyto potřeby 
uspokojit.

2. Seznam podle odstavce 1 umožní 
hodnocení technické účinnosti stávajících 
způsobů využívání spektra a určení 
neúčinných technologií a aplikací, 
nevyužívaných nebo neúčinně využívaných 
pásem spektra a možností sdílení spektra, 
a to na základě transparentních, 
jednoznačných a společně definovaných 
hodnotících kritérií a metodik. V úvahu 
budou brány budoucí potřeby využití 
spektra podle poptávky spotřebitelů 
a operátorů a možnost tyto potřeby 
uspokojit.
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Or. en

Pozměňovací návrh 384
Patrizia Toia

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Seznam podle odstavce 1. umožní 
hodnocení technické účinnosti stávajících 
způsobů využívání spektra a určení 
neúčinných technologií a aplikací, 
nevyužívaných nebo neúčinně využívaných 
pásem spektra a možností sdílení spektra.
V úvahu budou brány budoucí potřeby 
využití spektra podle poptávky spotřebitelů 
a operátorů a možnost tyto potřeby 
uspokojit.

2. Seznam podle odstavce 1 umožní 
hodnocení technické účinnosti stávajících 
způsobů využívání spektra a určení 
neúčinných technologií a aplikací, 
nevyužívaných nebo neúčinně využívaných 
pásem spektra a možností sdílení spektra, 
a to na základě jednoznačně definovaných 
a transparentních hodnotících kritérií 
a metodik. V úvahu budou brány budoucí 
potřeby využití spektra podle poptávky 
spotřebitelů a operátorů a možnost tyto 
potřeby uspokojit.

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Pilar del Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Seznam podle odstavce 1. umožní 
hodnocení technické účinnosti stávajících 
způsobů využívání spektra a určení 
neúčinných technologií a aplikací, 
nevyužívaných nebo neúčinně využívaných 
pásem spektra a možností sdílení spektra.
V úvahu budou brány budoucí potřeby 
využití spektra podle poptávky spotřebitelů 
a operátorů a možnost tyto potřeby 
uspokojit.

2. Seznam podle odstavce 1 umožní 
hodnocení technické účinnosti stávajících 
způsobů využívání spektra a určení 
neúčinných technologií a aplikací, 
nevyužívaných nebo neúčinně využívaných 
pásem spektra a možností sdílení spektra, 
a to na základě jednoznačně definovaných 
a transparentních hodnotících kritérií 
a metodik. V úvahu budou brány budoucí 
potřeby využití spektra podle poptávky 
spotřebitelů a operátorů a možnost tyto 
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potřeby uspokojit.

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Seznam podle odstavce 1. umožní 
hodnocení technické účinnosti stávajících 
způsobů využívání spektra a určení 
neúčinných technologií a aplikací, 
nevyužívaných nebo neúčinně využívaných 
pásem spektra a možností sdílení spektra.
V úvahu budou brány budoucí potřeby 
využití spektra podle poptávky spotřebitelů 
a operátorů a možnost tyto potřeby 
uspokojit.

2. Seznam podle odstavce 1 umožní 
hodnocení technické účinnosti stávajících 
způsobů využívání spektra a určení 
neúčinných technologií a aplikací, 
nevyužívaných nebo neúčinně využívaných 
pásem spektra a možností sdílení spektra, 
a to na základě jednoznačně definovaných 
a transparentních hodnotících kritérií 
a metodik. V úvahu budou brány budoucí 
potřeby využití spektra podle poptávky 
spotřebitelů a operátorů a možnost tyto 
potřeby uspokojit.

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Henri Weber

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Seznam podle odstavce 1. umožní 
hodnocení technické účinnosti stávajících 
způsobů využívání spektra a určení 
neúčinných technologií a aplikací,
nevyužívaných nebo neúčinně využívaných 
pásem spektra a možností sdílení spektra.
V úvahu budou brány budoucí potřeby 
využití spektra podle poptávky spotřebitelů 
a operátorů a možnost tyto potřeby 

2. Seznam podle odstavce 1 umožní 
hodnocení technické účinnosti stávajících 
způsobů využívání spektra a určení 
neúčinných technologií a aplikací, 
nevyužívaných nebo neúčinně využívaných 
pásem spektra a možností sdílení spektra
na základě jednoznačně definovaných 
a transparentních kritérií a metodik.
V úvahu budou brány budoucí potřeby 
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uspokojit. využití spektra podle poptávky spotřebitelů 
a operátorů a možnost tyto potřeby 
uspokojit.

Or. fr

Pozměňovací návrh 388
Gaston Franco

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Seznam podle odstavce 1. umožní 
hodnocení technické účinnosti stávajících 
způsobů využívání spektra a určení 
neúčinných technologií a aplikací, 
nevyužívaných nebo neúčinně využívaných 
pásem spektra a možností sdílení spektra.
V úvahu budou brány budoucí potřeby 
využití spektra podle poptávky spotřebitelů 
a operátorů a možnost tyto potřeby 
uspokojit.

2. Seznam podle odstavce 1 umožní 
hodnocení technické účinnosti stávajících 
způsobů využívání spektra a určení 
neúčinných technologií a aplikací, 
nevyužívaných nebo neúčinně využívaných 
pásem spektra a možností sdílení spektra, 
a to na základě jednoznačně definovaných 
a transparentních kritérií a metodik.
V úvahu budou brány budoucí potřeby 
využití spektra podle poptávky spotřebitelů 
a operátorů a možnost tyto potřeby 
uspokojit.

Or. fr

Pozměňovací návrh 389
Jan Březina, Alajos Mészáros

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Seznam podle odstavce 1. umožní 
hodnocení technické účinnosti stávajících 
způsobů využívání spektra a určení 
neúčinných technologií a aplikací, 
nevyužívaných nebo neúčinně využívaných 
pásem spektra a možností sdílení spektra.
V úvahu budou brány budoucí potřeby 

2. Seznam podle odstavce 1. umožní 
hodnocení technické účinnosti stávajících 
způsobů využívání spektra a určení 
neúčinných technologií a aplikací, 
nevyužívaných nebo neúčinně využívaných 
pásem spektra a možností sdílení spektra.
V úvahu budou brány budoucí potřeby –
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využití spektra podle poptávky spotřebitelů 
a operátorů a možnost tyto potřeby 
uspokojit.

včetně potřeb dlouhodobých – využití 
spektra podle poptávky spotřebitelů 
a operátorů a možnost tyto potřeby 
uspokojit.

Or. en

Pozměňovací návrh 390

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Seznam podle odstavce 1. umožní 
hodnocení technické účinnosti stávajících 
způsobů využívání spektra a určení 
neúčinných technologií a aplikací, 
nevyužívaných nebo neúčinně využívaných 
pásem spektra a možností sdílení spektra.
V úvahu budou brány budoucí potřeby 
využití spektra podle poptávky spotřebitelů 
a operátorů a možnost tyto potřeby 
uspokojit.

2. Seznam podle odstavce 1. umožní 
hodnocení technické účinnosti stávajících 
způsobů využívání spektra a určení 
neúčinných technologií a aplikací, 
nevyužívaných nebo neúčinně využívaných 
pásem spektra a možností sdílení spektra.
V úvahu budou brány budoucí potřeby 
využití spektra podle poptávky 
spotřebitelů, společenství, firem
a operátorů a možnost tyto potřeby 
uspokojit.

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Seznam podle odstavce 1. bude 
obsahovat přehled různých druhů využití 
spektra soukromými a veřejnými uživateli 
a pomůže určit pásma, která by mohla být 
přidělena nebo převedena, aby se zvýšila 

vypouští se
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účinnost jejich využití, podpořily inovace 
a posílila hospodářská soutěž na vnitřním 
trhu ve prospěch soukromých i veřejných 
uživatelů, přičemž bude brán v úvahu 
potenciální pozitivní i negativní vliv na 
stávající uživatele těchto pásem.

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Jan Březina, Alajos Mészáros

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Seznam podle odstavce 1. bude 
obsahovat přehled různých druhů využití 
spektra soukromými a veřejnými uživateli 
a pomůže určit pásma, která by mohla být 
přidělena nebo převedena, aby se zvýšila 
účinnost jejich využití, podpořily inovace 
a posílila hospodářská soutěž na vnitřním 
trhu ve prospěch soukromých i veřejných 
uživatelů, přičemž bude brán v úvahu 
potenciální pozitivní i negativní vliv na 
stávající uživatele těchto pásem.

3. Seznam podle odstavce 1 bude 
obsahovat přehled různých druhů využití 
spektra veřejnými uživateli a pomůže určit 
pásma, která by mohla být přidělena nebo 
převedena, aby se zvýšila účinnost jejich 
využití, podpořily inovace a posílila 
hospodářská soutěž na vnitřním trhu ve 
prospěch soukromých i veřejných 
uživatelů, přičemž bude brán v úvahu 
potenciální pozitivní i negativní vliv na 
stávající uživatele těchto pásem, včetně 
dopadů za hranicemi Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Tam, kde je to možné, zahrne Komise 
do seznamu uvedeného v odstavci 1 také 
informace o využívání spektra v třetích 
zemích sousedících s členským státem, 
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které by mohlo mít přímý či nepřímý vliv 
na využívání spektra v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 394

Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise přezkoumá potenciál síťových 
technologií typu mesh pro zvýšení 
účinnosti využívání spektra 
prostřednictvím pilotních aplikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise prostřednictvím pilotních 
aplikací přezkoumá potenciál 
bezdrátových síťových technologií typu 
mesh (wireless mesh network, WMN).

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Giles Chichester

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

1. Unie se bude účastnit mezinárodních 
jednání týkajících se záležitostí rádiového 
spektra, aby hájila své zájmy, přičemž 
bude jednat v souladu s právními předpisy 
Unie, mimo jiné v souladu se zásadami 
vnitřních a vnějších pravomocí Unie.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Gaston Franco

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Unie se bude účastnit mezinárodních 
jednání týkajících se záležitostí rádiového 
spektra, aby hájila své zájmy, přičemž 
bude jednat v souladu s právními předpisy 
Unie, mimo jiné v souladu se zásadami 
vnitřních a vnějších pravomocí Unie.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 398
Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Unie se bude účastnit mezinárodních 
jednání týkajících se záležitostí rádiového 
spektra, aby hájila své zájmy, přičemž 
bude jednat v souladu s právními předpisy 
Unie, mimo jiné v souladu se zásadami 
vnitřních a vnějších pravomocí Unie.

1. Unie se bude účastnit mezinárodních 
jednání týkajících se záležitostí rádiového 
spektra, aby hájila své zájmy a zaručila, že 
bude Unie zastávat jednotný postoj,
přičemž bude jednat v souladu s právními 
předpisy Unie, mimo jiné v souladu se 
zásadami vnitřních a vnějších pravomocí 
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Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Ioan Enciu

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby mezinárodní 
regulace umožňovala plné využívání
kmitočtových pásem pro účely stanovené 
právními předpisy Unie a aby byl 
k dispozici dostatečný rozsah vhodně 
chráněných pásem spektra pro odvětvové 
politiky Unie.

3. Členské státy zajistí, aby mezinárodní 
regulace umožňovala plné využívání 
kmitočtových pásem pro účely stanovené 
právními předpisy Unie a aby byl 
k dispozici dostatečný rozsah vhodně 
chráněných pásem spektra pro uplatňování 
odvětvových politik Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Jens Rohde, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Unie poskytne na žádost členským 
státům politickou a odbornou podporu při 
jejich dvoustranných jednáních se 
sousedními zeměmi, které nejsou 
členskými státy Unie, včetně 
kandidátských a přistupujících zemí, za 
účelem řešení problémů při koordinaci 
využívání spektra, jež brání členským 
státům plnit jejich povinnosti podle 
právních předpisů Unie upravujících 
politiku a řízení rádiového spektra. Unie 
bude rovněž podporovat úsilí třetích zemí 
v oblasti správy spektra, které je slučitelné 
s postupem Unie, aby tak chránila cíle 

4. Za účelem řešení problémů při 
koordinaci využívání spektra, jež by jinak 
bránily členským státům plnit jejich 
povinnosti podle právních předpisů Unie
upravujících politiku a řízení rádiového 
spektra, poskytne Unie členským státům 
politickou a odbornou podporu při jejich 
dvoustranných jednáních se sousedními 
zeměmi, které nejsou členskými státy Unie, 
včetně kandidátských a přistupujících 
zemí. Unie bude rovněž podporovat úsilí 
třetích zemí v oblasti správy spektra, které 
je slučitelné s postupem Unie, aby tak 
chránila cíle Unie v politice rádiového 
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Unie v politice rádiového spektra. spektra.

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Unie poskytne na žádost členským 
státům politickou a odbornou podporu při 
jejich dvoustranných jednáních se 
sousedními zeměmi, které nejsou 
členskými státy Unie, včetně 
kandidátských a přistupujících zemí, za 
účelem řešení problémů při koordinaci 
využívání spektra, jež brání členským 
státům plnit jejich povinnosti podle 
právních předpisů Unie upravujících 
politiku a řízení rádiového spektra. Unie 
bude rovněž podporovat úsilí třetích zemí 
v oblasti správy spektra, které je slučitelné 
s postupem Unie, aby tak chránila cíle 
Unie v politice rádiového spektra.

4. Unie poskytne na žádost členským 
státům politickou a odbornou podporu při 
jejich dvoustranných jednáních se 
sousedními zeměmi, které nejsou 
členskými státy Unie, včetně 
kandidátských a přistupujících zemí, za 
účelem odstranění škodlivého rušení 
a poruch a řešení problémů při koordinaci 
využívání spektra, jež brání členským 
státům plnit jejich povinnosti podle 
právních předpisů Unie upravujících 
politiku a řízení rádiového spektra. Unie 
bude rovněž podporovat úsilí třetích zemí 
v oblasti správy spektra, které je slučitelné 
s postupem Unie, aby tak chránila cíle 
Unie v politice rádiového spektra.

Or. ro

Pozměňovací návrh 402
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Unie poskytne na žádost členským 
státům politickou a odbornou podporu při 
jejich dvoustranných jednáních se 
sousedními zeměmi, které nejsou 
členskými státy Unie, včetně 

4. Unie na požádání poskytne členským 
státům politickou a odbornou podporu při 
jejich dvoustranných a vícestranných
jednáních se třetími zeměmi, zejména se
sousedními zeměmi, které nejsou 
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kandidátských a přistupujících zemí, za 
účelem řešení problémů při koordinaci 
využívání spektra, jež brání členským 
státům plnit jejich povinnosti podle 
právních předpisů Unie upravujících 
politiku a řízení rádiového spektra. Unie 
bude rovněž podporovat úsilí třetích zemí 
v oblasti správy spektra, které je slučitelné 
s postupem Unie, aby tak chránila cíle 
Unie v politice rádiového spektra.

členskými státy Unie, včetně 
kandidátských a přistupujících zemí, za 
účelem řešení problémů při koordinaci 
využívání spektra, jež brání členským 
státům plnit jejich povinnosti podle 
právních předpisů Unie upravujících 
politiku a řízení rádiového spektra. Unie 
bude rovněž podporovat úsilí třetích zemí 
v oblasti správy spektra, které je slučitelné 
s postupem Unie, aby tak chránila cíle 
Unie v politice rádiového spektra.

Or. en


