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***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na 
zavádění sítí vysokorychlostních elektronických komunikací (COM(2013)0147 –
C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2013)0147),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0082/2013),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
10. července 20131,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Digitální ekonomika zásadním 
způsobem mění jednotný trh. Svými 
inovacemi, rychlostí a přeshraničním 
dosahem má potenciál posunout integraci 
jednotného trhu na novou úroveň. Vizí 
Unie je digitální ekonomika s udržitelnými 
ekonomickými a sociálními přínosy, které 
jsou založeny na moderních službách 

(1) Digitální ekonomika zásadním 
způsobem mění jednotný trh. Svými 
inovacemi, rychlostí a přeshraničním 
dosahem má potenciál posunout integraci 
jednotného trhu na novou úroveň. Vizí 
Unie je digitální ekonomika s udržitelnými 
ekonomickými a sociálními přínosy, které 
jsou založeny na moderních službách 

                                               
1 Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0./ Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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online a rychlém připojení k internetu.
Vysoce kvalitní digitální infrastruktura je 
základem prakticky všech odvětví moderní 
a inovativní ekonomiky a má strategický 
význam pro sociální a územní soudržnost.
Všichni občané a všechny podniky proto 
musí dostat příležitost být součástí digitální 
ekonomiky.

online a rychlém připojení k internetu.
Vysoce kvalitní digitální infrastruktura je 
základem prakticky všech odvětví moderní 
a inovativní ekonomiky a má strategický 
význam pro sociální a územní soudržnost.
Všichni občané a také soukromý i veřejný 
sektor proto musí dostat příležitost být 
součástí digitální ekonomiky.

Or. en

Odůvodnění

Pomocí digitálních technologií musí být ve všech členských státech zdokonaleny také veřejné 
služby jako zdravotní péče, veřejné vzdělávání a kultura, veřejná bezpečnost a sociální sužby.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(2) Členské státy, uznávajíce význam 
zavádění vysokorychlostního 
širokopásmového připojení, schválily 
ambiciózní cíle pro širokopásmový internet 
uvedené ve sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Digitální agenda pro 
Evropu – Digitální růst pro Evropu 
(„Digitální agenda“). Vzhledem 
k rychlému vývoji technologií, který vede 
ke stále rychlejším internetovým 
připojením, a ke stále rostoucí poptávce 
spotřebitelů po elektronických službách je 
však vhodné si stanovit ambicióznější cíl, 
pokud jde o rychlost internetového 
připojení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Hlavní část těchto nákladů lze přičíst 
neefektivnosti v procesu zavádění, týkající 
se využití existující pasivní infrastruktury 
(jako jsou kabelovody, potrubí, šachty, 
rozvodné skříně, sloupy, stožáry, antény, 
věže a jiné podpůrné konstrukce), 
překážkám souvisejícím s koordinací 
stavebních prací, těžkopádným správním 
postupům udělování povolení a překážkám 
týkajícím se zavádění sítí zastavěných v 
budovách.

(6) Hlavní část těchto nákladů lze přičíst 
neefektivnosti v procesu zavádění, týkající 
se využití existující pasivní infrastruktury, 
překážkám souvisejícím s koordinací 
stavebních prací, těžkopádným správním 
postupům udělování povolení a vážným 
finančním překážkám i nedostatku 
proveditelných obchodních plánů 
zavádění širokopásmového připojení ve 
venkovských oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

efektivitu využití existující infrastruktury a 
snížit náklady a zmenšit překážky při 
provádění nových stavebních prací, by 
měla poskytnout významný příspěvek k 
zajištění rychlého a rozsáhlého zavádění 
vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací, nahrazení zastaralých sítí a 
modernizace na „přístup nové generace“ 
za současného zachování účinné 
hospodářské soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Pokud dojde v souvislosti s přístupem 
k informacím o fyzické infrastruktuře pro 
účely zavádění sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací ke sporům, 
jediné informační místo by mělo mít 
pravomoc k jejich řešení formou 
závazného rozhodnutí, aniž by byla 
dotčena možnost kterékoli strany obrátit se 
na soud.

(20) Pokud dojde v souvislosti s přístupem 
k informacím o fyzické infrastruktuře pro 
účely zavádění sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací ke sporům, 
příslušné jediné informační místo by mělo 
mít pravomoc k jejich řešení formou 
závazného rozhodnutí, aniž by byla 
dotčena možnost kterékoli strany obrátit se 
na soud.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Mělo by být zavedeno nové označení 
Unie pro budovy a byty „připraveno pro 
širokopásmové připojení“, aby mohli 
kupující a pronajímatelé snadněji 
identifikovat budovy s přístupem k sítím 
vysokorychlostních elektronických 
komunikací. Toto označení by mělo být 
dobrovolné a mělo by podporovat 
připravenost pro vysokorychlostní 
připojení u infrastruktur zastavěných 
v budovách.

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Jakýkoli orgán určený členským 
státem pro řešení sporů by měl zajistit
nestrannost a nezávislost vůči zúčastněným 
stranám. Určené orgány by rovněž měly 
mít odpovídající zdroje a sankční 
pravomoci v případě nedodržování 
přijatých rozhodnutí.

(30) Jakýkoli orgán určený členským 
státem pro řešení sporů by měl zajistit 
nestrannost a nezávislost vůči zúčastněným 
stranám. Určené orgány by rovněž měly 
mít odpovídající pravomoci, zdroje a 
sankční pravomoci v případě nedodržování 
přijatých rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. „fyzickou infrastrukturou“ se rozumí 
prvek sítě, který není aktivní, jako jsou 
potrubí, stožáry, kabelovody, inspekční 
komory, vstupní šachty, rozvodné skříně, 
budovy nebo vstupy do budov, antény, 
věže a sloupy a s nimi související zařízení,
s výjimkou prvků používaných k přepravě 
pitné vody určené k lidské spotřebě;

Or. en

Odůvodnění

Vložení jakéhokoli materiálu do potrubí používaného k přepravě vody určené k lidské 
spotřebě představuje potenciální riziko pro veřejné zdraví a ohrožuje bezpečnost a integritu 
sítě, takže daná infrastruktura přestane vyhovovat. Taková situace může být v rozporu 
s článkem 10 směrnice o pitné vodě, který stanoví určité minimální požadavky na kvalitu 
materiálů přicházejících do styku s vodou.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. „sítí vysokorychlostních elektronických 
komunikací“ se rozumí síť elektronických 
komunikací, jež je schopna poskytovat 
služby vysokorychlostního a 
superrychlého širokopásmového připojení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Na základě konkrétní písemné žádosti 
podniku oprávněného poskytovat sítě 
elektronických komunikací má každý 
provozovatel sítě povinnost vyhovět všem 
přiměřeným žádostem o přístup ke své 
fyzické infrastruktuře pro účely zavádění 
prvků sítí vysokorychlostních 
elektronických komunikací, a to za 
spravedlivých podmínek včetně ceny 
a s ohledem na zásadu vzájemnosti.
Zúčastněné orgány by měly sladit své 
zásady pro stanovování podmínek a 
uspořádat konzultace s provozovateli sítí 
nebo s jejich sdruženími, a to do [Úřad 
pro publikace: vložte prosím přesné datum: 
vstup tohoto nařízení v platnost + 
12 měsíců].

Or. en

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) umístění, trasování a georeferenční 
souřadnice;

a) umístění, trasování a georeferenční 
souřadnice;

b) velikost, druh a současné využití 
infrastruktury;

b) velikost, druh a současné využití 
infrastruktury;

c) název vlastníka nebo držitele práv k 
užívání fyzické infrastruktury a kontaktní 
údaje.

c) název vlastníka nebo držitele práv k 
užívání fyzické infrastruktury a kontaktní 
údaje.

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

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

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

Přístup k minimálním informacím pro 
specifikovanou oblast se poskytne 
okamžitě v elektronické podobě za 
přiměřených, nediskriminačních a 
transparentních podmínek a za dodržení 
zásady důvěrnosti. Jediné informační 
místo zpraví o této výměně informací 
dotčeného provozovatele sítě.

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

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

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

Jediné informační místo zajistí, aby byl 
přístup k minimálním informacím podle 
tohoto odstavce k dispozici do [Úřad pro 
publikace: vložte přesné datum: vstup 
tohoto nařízení v platnost + 12 měsíců].
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Na základě konkrétní písemné žádosti 
podniku oprávněného poskytovat sítě 
elektronických komunikací kterýkoli 
provozovatel sítě zpřístupní následující 
soubor minimálních informací o 
probíhajících nebo plánovaných stavebních 
pracích týkajících se jeho fyzické 

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

infrastruktury, pro něž bylo buď uděleno 
povolení, nebo povolovací řízení probíhá, 
nebo se první žádost příslušným orgánům o 
udělení povolení plánuje v následujících 
čtyřech měsících:

a) umístění a druh prací; a) umístění a druh prací;

b) dotčené prvky sítě; b) dotčené prvky sítě;
c) předpokládaný termín zahájení prací a 
doba jejich trvání;

c) předpokládaný termín zahájení prací a 
doba jejich trvání;

d) kontaktní údaje. d) kontaktní údaje.

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

S ohledem na ochranu obchodních 
tajemství není soupis plánovaných 
stavebních prací zařazen do stejné 
databáze jako soupis obecné 
infrastruktury. V žádosti podniku 
oprávněného poskytovat sítě 
elektronických komunikací se specifikuje 
oblast dotčená v souvislosti se zaváděním 
prvků vysokorychlostní sítě elektronických 
komunikací. Provozovatelé sítí do dvou 
týdnů od obdržení písemné žádosti 
poskytnou požadované informace za 
přiměřených, nediskriminačních a 
transparentních podmínek, aniž jsou 
dotčena omezení podle odstavce 1.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by byly informace o plánovaných investicích spojeny s informacemi o stávající 
infrastruktuře přímo ve stejné databázi, mohly by poskytnout provozovatelům jistou úroveň 
vhledu do zaváděcích strategií jejich konkurentů. Z hlediska hospodářské soutěže jde o velice 
citlivé informace, které by měly být vedeny samostatně.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž jsou dotčeny jiné konkrétní lhůty 
nebo povinnosti stanovené k zajištění 
řádného průběhu řízení, platné v souladu s 

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

vnitrostátními právními předpisy nebo 
právními předpisy Unie, příslušné orgány 
povolení udělí či zamítnou nejpozději do 
čtyř měsíců od obdržení žádosti. Každé 
odmítnutí musí být řádně odůvodněno na 
základě objektivních, transparentních, 
nediskriminačních a přiměřených kritérií.

Or. en

Odůvodnění

Šest měsíců je pro udělení povolení příliš dlouhá doba; tato lhůta by měla být podstatně 
zkrácena.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Povinnost vybavit nové budovy a rovněž budovy, které jsou rozsáhle renovovány, fyzickou 
infrastrukturou připravenou pro vysokorychlostní připojení, zastavěnou v budově, by se měla 
vztahovat i na stávající budovy veřejných institucí obsahující významné soubory údajů, jako 
jsou knihovny, archivy, kulturní instituce a instituce vysokoškolského vzdělávání. Kromě toho 
by se při výstavbě sociálního bydlení nemělo šetřit na nákladech na zavádění 
vysokorychlostních sítí, aby byly zajištěny rovné příležitosti pro všechny sociální skupiny.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud členský stát neurčí jiné příslušné 
orgány, vykonává funkci vnitrostátního 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jakýkoli jiný vnitrostátní orgán pro 
řešení sporů určený členskými státy podle 
odstavce 1 musí být právně samostatný a 
funkčně nezávislý na všech 
provozovatelích sítí. Musí mít pravomoc 
ukládat provozovatelům sítí v případě 
porušení povinností vyplývajících z 
rozhodnutí přijatých při rozhodování sporu 
vhodné, účinné, přiměřené a odrazující 
sankce.

2. Jakýkoli jiný vnitrostátní orgán pro 
řešení sporů určený členskými státy podle 
odstavce 1 musí mít pravomoc ukládat 
provozovatelům sítí v případě porušení 
povinností vyplývajících z rozhodnutí 
přijatých při rozhodování sporu vhodné,
účinné, přiměřené a odrazující sankce.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Pokud členský stát neurčí jiný příslušný 
a funkčně nezávislý orgán, vykonává 
funkci jediného informačního místa 
uvedeného v článcích 4 a 6 vnitrostátní 
regulační orgán, který plní úkoly stanovené 
v článku 20 směrnice 2002/21/ES.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodajka je toho názoru, že vysoce kvalitní digitální infrastruktura je základem prakticky 
všech odvětví moderní a inovativní ekonomiky a společnosti, v nichž je vysokorychlostní 
širokopásmové připojení nezbytnou podmínkou celosvětové konkurenceschopnosti, a je 
pilířem evropského jednotného digitálního trhu. Zpravodajka proto podporuje cíl tohoto 
nařízení, jímž je snížení nákladů na zavádění sítí vysokorychlostních a superrychlých 
elektronických komunikací; má ho být dosaženo pomocí nástrojů pro nákladově efektivnější 
zavádění nových fyzických infrastruktur, snížení správní zátěže, společného využívání 
existujících infrastruktur a harmonizovaných stavebně inženýrských prací.
Nedostatek součinnosti mezi různými provozovateli a vlastníky fyzické infrastruktury a celá 
řada různých místních norem, kterým musí provozovatelé vyhovět, zvyšují finanční i časové 
náklady a komplikují cestu k získání povolení a následnému zavádění a modernizaci sítí 
vysokorychlostních elektronických komunikací. Zpravodajka se domnívá, že toto nařízení, 
které vychází z osvědčených postupů členských států a podporuje novou kulturu přístupu 
k vysokorychlostnímu širokopásmovému připojení, rovněž zajistí, že členské státy budou mít 
i nadále rozsáhlý prostor k vlastnímu rozhodování o organizačních záležitostech a místní a 
regionální orgány budou stále hrát důležitou úlohu při koordinaci stavebních prací spadajících 
do jejich příslušnosti.
Zpravodajka souhlasí s tím, že nařízení je v zájmu komplexního přístupu k maximalizaci 
součinnosti mezi sítěmi určeno nejen poskytovatelům sítí elektronických komunikací, ale i 
všem vlastníkům fyzických infrastruktur, jež jsou vhodné pro uložení prvků sítí 
elektronických komunikací; například jde o infrastruktury pro elektřinu, plyn, vodu a 
kanalizaci, topení a dopravní služby. Zpravodajka tedy s ohledem na to, že stavebně 
inženýrské práce tvoří i nadále převažující část celkových nákladů na zavádění sítě, považuje 
za hlavní regulační pokrok stanovení práva každého provozovatele sítě nabízet přístup ke své 
fyzické infrastruktuře nebo dostávat v této věci nabídky (za rozumnou cenu a při dodržení 
spravedlivých podmínek). Příslušné zúčastněné strany budou mít výsledně možnost využívat 
součinnosti a omezit neefektivnost při zavádění infrastruktur. Opatření se při tom zaměřují na 
zvýšení koordinace a transparentnosti a na harmonizaci minimálních nástrojů.
Zpravodajka uznává, že přístup k civilní infrastruktuře není všelék, který by mohl vyřešit 
naléhavé problémy s hospodářskou soutěží v odvětví telekomunikací, nicméně může všem 
provozovatelům podstatně usnadnit zavádění sítí vysokorychlostních širokopásmových 
připojení. Potenciál, který skýtá rychlejší rozvoj sítí na základě tohoto nařízení, může být 
následně plně využit k rozvoji přeshraničních veřejných služeb a vytvoření rostoucího, 
úspěšného a živého celoevropského trhu pro tvorbu a šíření legálního digitálního obsahu a 
online služeb a zároveň spotřebitelům poskytnout snadný, bezpečný a flexibilní přístup 
k digitálnímu obsahu a trhům se službami.
Rozvoj služeb IKT ve veřejném i soukromém sektoru je také příležitostí a měl by se stát 
prostředkem ke zdokonalení veřejných služeb, jako je zdravotní péče, veřejné vzdělávání a 
kultura, veřejná bezpečnost a sociální služby. Rovněž může podpořit hospodářskou činnost 
malých a středních podniků a podněcovat jejich rozvoj. Zpravodajka zdůrazňuje, že přístup 
k širokopásmovému připojení a IKT by měl uspokojit potřeby všech členů společnosti, zvýšit 
kvalitu života více občanů, posílit jejich společenské a hospodářské činnosti a pomoci 
překlenout digitální propast. V souvislosti s tím zpravodajka důrazně poukazuje na to, že sice 
existují zjevné obchodní důvody pro zavádění širokopásmového připojení v hustě osídlených 
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oblastech, ale měla by se věnovat zvláštní pozornost pobídkám k investicím soukromého 
sektoru ve venkovských a odlehlých oblastech, protože je nutné zajistit cenově dostupný 
širokopásmový internet i v oblastech, v nichž trh selhává.

Pokud jde o finanční stránku věci, zpravodajka si uvědomuje, že shromažďování a 
poskytování údajů a zavedení jediného informačního místa skutečně přináší značné náklady; 
připomíná však, že to vše vytváří evropskou přidanou hodnotu. Toto mapování, které je velice 
pracné a poměrně nákladné, může být významným prostředkem k tvorbě pracovních míst 
v Evropě a měly by se uvolnit finanční prostředky EU, jež by zmírnily finanční zátěž 
členských států a podniků spojenou s touto činností. Podle názoru zpravodajky by mohl být 
značně snížený rozpočet na IKT v rámci nástroje pro propojení Evropy využit na plnění cílů 
souvisejících s vytvářením údajů a jediným informačním místem.
Zpravodajka se také domnívá, že opatření navrhovaná v nařízení jsou zřejmě v souladu se 
zásadou subsidiarity, protože snížení nákladů na zavádění infrastruktury vysokorychlostních 
elektronických komunikací vyžaduje činnost na úrovni EU, která zlepší podmínky vytváření a 
fungování vnitřního trhu a odstraní překážky způsobené tříští různých pravidel a správních 
postupů na vnitrostátních a nižších úrovních. Zpravodajka je toho názoru, že navrhovaná 
opatření přinášejí ve srovnání s izolovanými kroky na vnitrostátní, regionální či místní úrovni 
jednoznačnou evropskou přidanou hodnotu. Rovněž konstatuje, že společný evropský přístup 
k těmto záležitostem poskytuje přidanou hodnotu díky tomu, že se zabrání zbytečnému 
zdvojování a umožní se úspory z rozsahu. Domnívá se, že opatření navrhovaná v tomto 
nařízení jsou také v souladu se zásadou proporcionality, protože uznávají přednostní charakter 
obchodních jednání, nenarušují nepatřičně vlastnická práva a nepřekračují rámec toho, co je 
nezbytné pro omezení překážek přístupu k fyzickým infrastrukturám.


