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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***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 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření prvního programu 
politiky rádiového spektra
(KOM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2010)0471),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0270/2010),

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

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru z roku 20111,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů z roku 20112,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A7-0000/2011),

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 rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) První program by měl podporovat 
zejména strategii Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění vzhledem k obrovskému 

(4) První program by měl podporovat 
zejména strategii Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění vzhledem k obrovskému 

                                               
1 Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
2 Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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potenciálu bezdrátových služeb pro rozvoj 
informační ekonomiky, rozvíjet a pomáhat 
odvětvím, jež závisejí na informačních a 
komunikačních technologiích, a překonání 
digitální propasti. Je to rovněž klíčové 
opatření v rámci Digitální agendy pro 
Evropu, jejímž cílem je zajistit rychlý 
širokopásmový internet pro budoucí 
síťovou znalostní ekonomiku 
s ambiciózním cílem univerzálního 
širokopásmového pokrytí o rychlosti 
minimálně 30 Mbps pro všechny 
Evropany do roku 2020, čímž by měly být 
dosaženy udržitelné hospodářské a sociální 
přínosy digitálního jednotného trhu. 
Rovněž by měl podporovat a rozvíjet další 
odvětvové politiky Evropské unie, jako je 
udržitelné životní prostředí a hospodářské a 
sociální začlenění pro všechny občany 
Evropské unie. Vzhledem k významu 
bezdrátových aplikací pro inovace je tento 
program také hlavní iniciativou na podporu 
politik Evropské unie v oblasti inovací.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) První program musí položit základy 
rozvoje, který Evropské unii umožní získat 
vedoucí postavení v oblasti rychlostí 
širokopásmového připojení, mobility, 
pokrytí a kapacity. Takové vedoucí 
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postavení je důležité pro vytvoření 
konkurenceschopného jednotného 
digitálního trhu, který byotevřel vnitřní 
trh pro všechny občany Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Jak je zdůrazněno v Digitální agendě 
pro Evropu, je bezdrátové širokopásmové 

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

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

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(10) Optimální a efektivní využívání 
rádiového spektra vyžaduje jeho trvalé 
monitorování a aktuální průhledné 
informování o používání spektra v celé 
Unii. Přestože rozhodnutí Komise 
2007/344/ES o harmonizované dostupnosti 
informací o využívání spektra ve 
Společenství vyžaduje, aby členské státy 
zveřejňovaly informace o užívacích 
právech, je potřebný podrobný soupis 
stávajícího využívání rádiového spektra 
v Unii společně s metodikou účinné 
kontroly a hodnocení, aby se zlepšila 
efektivita využívání spektra a rádiového 
zařízení, zejména mezi 300 MHz a 6 GHz, 
ale též od 6 GHz do 70 GHz, neboť tyto 
kmitočty budou v souvislosti s rychlým 
technologickým vývojem stále důležitější.
Pomohlo by to určit neefektivní 
technologie a způsoby využívání spektra 
v komerčním i veřejném sektoru, dále 
nevyužitá přiřazení spektra a možnosti jeho 
sdílení, a vyhodnotit budoucí potřeby 
spotřebitelů a obchodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V souladu s cíli stěžejní iniciativy (12) V souladu s cíli stěžejní iniciativy 
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Komise Digitální agenda pro Evropu by 
mohlo bezdrátové širokopásmové 
připojení významně přispět
k hospodářskému oživení a růstu, pokud 
bude k dispozici dostatečné spektrum, 
pokud budou rychle přidělována užívací 
práva a pokud bude umožněno 
obchodování, aby bylo možné reagovat na 
vývoj na trhu. Digitální agenda přichází s 
požadavkem, aby všichni občané Evropské 
unie měli do roku 2020 přístup 
k širokopásmovému připojení o rychlosti 
alespoň 30 Mbps. Pásma, která již byla 
určena, by proto měla být do roku 2012 
schválena pro pozemní komunikace, aby 
byl zajištěn snadný přístup k bezdrátovému 
širokopásmovému připojení pro všechny, 
zejména v kmitočtových pásmech 
uvedených v rozhodnutích komise 
2008/477/ES, 2008/411/ES a 2009/766/ES. 
Jako doplnění pozemních 
širokopásmových služeb by jako rychlé a 
proveditelné řešení mohl sloužit cenově 
dostupný satelitní přístup 
k širokopásmovému připojení, díky němuž 
by bylo možné zajistit pokrytí vzdálených 
oblastí Unie.

Komise Digitální agenda pro Evropu 
bezdrátové širokopásmové služby
významně přispívají k hospodářskému 
oživení a růstu, pokud bude k dispozici 
dostatečné spektrum, pokud budou rychle 
přidělována užívací práva a pokud bude 
umožněno obchodování, aby bylo možné 
reagovat na vývoj na trhu. Digitální agenda 
přichází s požadavkem, aby všichni občané 
Evropské unie měli do roku 2020 přístup 
k širokopásmovému připojení o rychlosti 
alespoň 30 Mbps. Pásma, která již byla 
harmonizována, by proto měla být do roku 
2012 schválena pro pozemní komunikace, 
aby byl zajištěn snadný přístup 
k bezdrátovému širokopásmovému 
připojení pro všechny, zejména 
v kmitočtových pásmech uvedených 
v rozhodnutích komise 2008/477/ES, 
2008/411/ES a 2009/766/ES. Jako doplnění 
pozemních širokopásmových služeb by 
jako rychlé a proveditelné řešení mohl 
sloužit cenově dostupný satelitní přístup 
k širokopásmovému připojení, díky němuž 
by bylo možné zajistit pokrytí vzdálených 
oblastí Unie.

Or. en

Amendment 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Evropský trh s téměř 500 miliony 
obyvateli s vysokorychlostním 
širokopásmovým připojením by byl 
klíčovým faktorem pro rozvoj vnitřního 
trhu, vytvořil by celosvětově jedinečnou 
zásadní skupinu uživatelů, poskytl by 
všem regionům nové možnosti a každému 
uživateli vyšší hodnotu a Unii kapacitu 
stát se znalostní ekonomikou světového 
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významu. Rychlé rozšíření 
širokopásmového připojení je zásadní pro 
rozvoj evropské produktivity a pro vznik 
nových a malých podniků, které mohou 
být vedoucími subjekty v různých 
odvětvích, například zdravotnictví, 
zpracovatelském průmyslu a ve službách.

Or. en

Amendment 8

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Mobilní přenos dat prudce roste a 
v současnosti se jeho objem každý rok 
zdvojnásobuje. Tímto tempem, které bude 
v následujících letech pravděpodobně 
pokračovat, se objem mobilního přenosu 
dat v období 2009–2014 zvýší přibližně na 
40násobek. Za tímto nárůstem stojí do 
značné míry videonahrávky, které budou 
v roce 2014 představovat 66 % veškerého 
mobilního přenosu dat. Aby bylo možné 
zvládnout takový exponenciální růst, bude 
zapotřebí řady opatření ze strany 
regulačních orgánů a subjektů na trhu, 
včetně další harmonizace přidělování 
rádiového spektra pro bezdrátové 
širokopásmové připojení, vyšší účinnosti 
spektra a přesměrování části objemu 
přenosu dat na bezdrátové sítě pomocí 
zařízení s dvojím využitím.

Or. en
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Amendment 9

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) Mezinárodní telekomunikační unie 
(ITU) uvádí, že se budoucí požadavky na 
šířku pásma spektra pro rozvoj standardu 
International Mobile 
Telecommunications-2000 (IMT-2000) a 
pokročilých systémů IMT (tj. mobilní 
komunikace 3G a 4G) budou v roce 2020 
pohybovat v rozmezí 1 280 až 1 720 MHz 
pro průmysl komerčních mobilních 
komunikací ve všech regionech ITU, 
včetně Evropy. Pokud nebudou uvolněna 
další pásma spektra, která by byla 
harmonizována na celosvětové úrovni, 
budou omezení kapacity v mobilních 
sítích představovat překážky pro nové 
služby a hospodářský růst. 

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

měla by být s právy spojena i povinnost 
pokrytí zajištěná dodržováním zásad 
neutrality technologií a služeb. Mělo by 
být uvolněno dodatečné spektrum pro 
bezdrátové širokopásmové služby v pásmu 
1,5 MHz (1452–1492 MHz) a pásmu 2,3 
GHz (2300–2400 MHz), aby se pokryla 
rostoucí poptávka po mobilním přenosu 
dat. Další přidělování spektra pro mobilní 
služby, např. pásmo 700 MHz (694–790 
MHz), by mělo být posouzeno v závislosti 
na budoucích požadavcích na kapacitu 
pro bezdrátové širokopásmové služby a 
pozemní televizní vysílání.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Podobně jako v případě normy 
GSM, která byla díky včasné a přesvědčivé 
celoevropské harmonizaci úspěšně přijata 
po celém světě, měla by Unie stanovit 
světový program pro nové přidělování 
rádiového spektra v budoucnosti, zejména 
pokud jde o jeho nejúčinnější část. Pro 
zajištění harmonizace na světové úrovni a 
koordinace se sousedními třetími zeměmi 
budou klíčovou roli hrát dohody, jež mají 
být uzavřeny na světové konferenci o 
radiokomunikacích v roce 2016.

Or. en
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Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Větší možnosti pro mobilní 
širokopásmové připojení mají rozhodující 
význam pro zajištění nových distribučních 
platforem pro kulturní odvětví, a připravit 
tak půdu pro další úspěšný rozvoj tohoto 
odvětví. Jestliže budou další pásma 
rádiového spektra uvolněna pro 
bezdrátové služby, je rozhodující, aby 
služby pozemního televizního vysílání a 
další subjekty byly schopny nadále 
poskytovat stávající služby. Náklady na 
přesun, vzniklé v důsledku uvolnění 
dalších pásem spektra, mohou být pokryty 
poplatky za licence, tak aby provozovatelé 
vysílání měli stejné možnosti, jaké dnes 
existují v jiných pásmech spektra. 

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13c) Bezdrátovým přístupovým 
systémům, jejichž součástí jsou rádiové 
místní sítě, jejich stávající přidělená 
pásma nevyžadující licenci 2,4 GHz a 
5 GHz již nestačí. Aby se vytvořily 
podmínky pro další generaci např. 
bezdrátových technologií, je zapotřebí 
širších kanálů umožňujících rychlosti 
vyšší než 1 Gbps.  

Or. en



PR\852716CS.doc 15/37 PE454.746v01-00

CS

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Jiná odvětví, jako je bezpečnost 
dopravy (pro bezpečnostní, informační a 
řídící systémy), výzkum a vývoj, ochrana 
veřejnosti a odstraňování následků 
živelných pohrom, elektronické 
zdravotnictví a elektronické začleňování, 
mohou potřebovat další pásma spektra. 

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

Optimalizace synergií mezi politikou 
v oblasti rádiového spektra a činnostmi ve 
výzkumu a vývoji a provádění studií 
rádiové kompatibility mezi jednotlivými 
uživateli spektra by mělo pomoci 
inovacím. Příslušné výzkumné organizace
by měly pomoci s řešením technických 
otázek regulace spektra, zejména formou 
poskytování testovacích zařízení na 
ověřování modelů rušení, které jsou 
podstatné pro legislativu Unie. Podle 
výsledků výzkumu prováděného jako 
součást 7. rámcového programu je třeba 
prozkoumat potřeby spektra u projektů, 
které mohou mít velký hospodářský nebo 
investiční potenciál, zejména pro malé a 
střední podniky, např. kognitivní rádio 
nebo elektronické zdravotnictví. Rovněž by 
měla být zajištěna přiměřená ochrana proti 
škodlivému rušení, aby byl podpořen 
výzkum a vývoj a vědecká činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Členské státy mohou také potřebovat 
podporu v oblasti koordinace kmitočtů 
při dvoustranných jednáních se 
sousedními zeměmi, které nejsou členy 
Unie, a to včetně přistupujících nebo 
kandidátských zemí, aby splnily své 
závazky vůči Unii v oblasti koordinace 
kmitočtů. Mělo by to rovněž napomoci 
předcházení případům škodlivého rušení a 
zlepšit účinnost rádiového spektra a 
konvergenci využití spektra i za hranicemi 
Unie. Zvláště naléhavá jsou opatření 
v pásmu 800 MHz a 3,4–3,8 GHz pro 
přechod na celulární širokopásmové 
technologie a pro harmonizaci spektra 

(22) Členské státy jsou vyzývány, aby 
pokračovaly ve dvoustranných jednáních 
se sousedními třetími zeměmi, včetně 
kandidátských zemí a potenciálních 
kandidátských zemí, aby splnily své 
závazky vůči Unii v otázkách koordinace 
kmitočtů a aby se pokusily dosáhnout 
dohod, jež mohou být pozitivním 
precedentem pro další členské státy. Unie 
bude členským státům poskytovat 
odbornou a politickou podporu v jejich 
dvoustranných a vícestranných jednáních 
se třetími zeměmi, zejména sousedními 
zeměmi, včetně kandidátských zemí a 
potenciálních kandidátských zemí. Mělo 
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potřebného pro modernizaci řízení letecké 
dopravy.

by to rovněž napomoci předcházení 
případům škodlivého rušení a zlepšit 
účinnost rádiového spektra a konvergenci 
využití spektra i za hranicemi Unie. Zvláště 
naléhavá jsou opatření v pásmu 800 MHz a 
3,4–3,8 GHz pro přechod na celulární 
širokopásmové technologie a pro 
harmonizaci spektra potřebného pro 
modernizaci řízení letecké dopravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Komise by měla předkládat 
Evropskému parlamentu a Radě zprávy o 
výsledcích dosažených na základě tohoto 
rozhodnutí, jakož i o plánovaných 
budoucích opatřeních.

(24) Komise by měla každý rok předkládat 
Evropskému parlamentu a Radě zprávy o 
výsledcích dosažených na základě tohoto 
rozhodnutí, jakož i o plánovaných 
budoucích opatřeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se 

Or. en

Pozměňovací návrh 19
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Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) řádné zohlednění příslušných 
právních předpisů EU o vlivech emisí 
elektromagnetického pole na lidské zdraví 
při definování technických podmínek pro 
využívání spektra;

Or. en

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) podpora harmonizace používání 
rádiových kmitočtů v celé Unii v souladu s 
potřebou zajistit jejich účinné a efektivní 
využívání;

Or. en



PE454.746v01-00 20/37 PR\852716CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) podpora účinné správy rádiového 
spektra a jeho využívání, aby byla 
uspokojována rostoucí poptávka po využití 
kmitočtů;

Or. en

Pozměňovací návrh 25

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 je bezdrátovým službám 
přiděleno dostatečné a vhodné rádiové 
spektrum 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 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) poskytnutí možností, aby Unie získala 
vedoucí postavení v poskytování 
širokopásmových služeb bezdrátových 
elektronických komunikací tím, že uvolní 
dostatečné spektrum v pásmech, která 
jsou z hlediska nákladů nejefektivnější, 
aby tyto služby byly obecně dostupné;

Or. en

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) zajištění příležitostí pro komerční 
odvětví i veřejné služby prostřednictvím 
vyšších kapacit mobilního 
širokopásmového připojení;

Or. en

Vysvětlení je uvedeno v pozměňovacím návrhu.
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Pozměňovací návrh 29

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, 
čímž se vytvoří možnosti pro vznik 
celoevropských struktur;

Or. en

Pozměňovací návrh 30

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, nebo prostřednictvím přidělení 
kmitočtů takovým způsobem, který 
vyrovnává narušení trhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 31

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 a plné využití 
potenciálu vnitřního trhu, aby se
posilováním koordinace a harmonizace 
technických podmínek pro využívání, 
případně dostupnost rádiového spektra, 
podpořil hospodářský růst a úspory 
z rozsahu na úrovni Unie; 

Or. en

Pozměňovací návrh 32

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 
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 
operátorům přímý nebo nepřímý přístup 
k bezprostředně sousedícím blokům 
rádiového spektra o kmitočtu alespoň 10 
MHz, čímž bude možné dosáhnout 
maximální možné kapacity a rychlostí 
širokopásmového připojení a rovněž to 
umožní efektivní hospodářskou soutěž.

Or. en
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Pozměňovací návrh 33

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. (2) Členské státy budou 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 34

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, stanoví Komise ve 
spolupráci s členskými státy osvědčené 
postupy a podpoří sdílení informací pro 
tato pásma a vypracuje pokyny 
k povolovacím podmínkám a postupům pro 
tato pásma, například ke sdílení 
infrastruktury a podmínkám pokrytí, 
zajištěných dodržováním zásad neutrality 
technologií a služeb.

Or. en
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Pozměňovací návrh 35

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Bude-li to potřebné pro zajištění 
účinného využívání práv na rádiové 
spektrum a zamezení hromadění spektra, 
učiní členské státy vhodná opatření včetně 
finančních pokut nebo odejmutí práv.

6. Pro zajištění účinného využívání práv na 
rádiové spektrum a zamezení hromadění 
spektra, učiní v případě nutnosti členské 
státy vhodná opatření včetně finančních 
pokut, využívání pobídek ve formě 
poplatků a odejmutí práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

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 nebo jeho podstatné části. 

Or. en

Pozměňovací návrh 37

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.



PE454.746v01-00 26/37 PR\852716CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 38

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 zohlední 
jakékoli možné následky narušující 
hospodářskou soutěž pro občany 
Evropské unie a spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 39

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 harmonizované 
spektrum z hlediska pokrytí a kapacity, což 
umožní, aby Unii 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
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Pozměňovací návrh 40

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 těchto 
rozhodnutích Komise stejný přístup 
k danému rádiovému spektru.

Or. en

Pozměňovací návrh 41

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. Pouze v případech řádně 
odůvodněných technickými příčinami
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 
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používání pásem spektra pod 1 GHz a 
posuzovat, zda je možné uvolnit další 
pásma a zpřístupnit je pro nové aplikace.

pod 1 GHz a posuzovat, zda je možné 
uvolnit další pásma a zpřístupnit je za 
účelem pokrytí rostoucí poptávky po 
bezdrátovém širokém pásmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise je vyzvána, aby ve spolupráci 
s členskými státy podnikla kroky na 
příslušných úrovních, jimiž dosáhne 
harmonizace a používání pásma 1,5 MHz 
(1452–1492) 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 v dostatečné 
míře vypláceny v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 43

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 

4. Komise ve spolupráci s členskými státy
zajistí, aby bylo v řídce osídlených 
oblastech podporováno poskytování 
přístupu k širokopásmovému obsahu a 
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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).

službám s využitím pásma 790–862 MHz 
(800 MHz), například stanovením 
povinností pokrytí zajištěných 
dodržováním zásad neutrality technologií 
a služeb; 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. en

Pozměňovací návrh 44

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, na celé 
pásmo 5 GHz, jak je stanoveno 
v rozhodnutí 2005/513/ES.
Komise je vyzvána, aby prosazovala 
přijatý harmonizovaný program na 
příslušných mezinárodních fórech, 
zejména na světových konferencích o 
radiokomunikacích pořádaných 
organizací ITU. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 45

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 
služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 46

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 
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 47

Návrh rozhodnutí
Článek –7 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -7
Potřebné rádiové spektrum pro další 
politiky v oblasti bezdrátové komunikace
Za účelem podpory dalšího rozvoje 
inovativních audiovizuálních sdělovacích 
prostředků a dalších služeb pro občany 
Evropské unie, s ohledem na hospodářský 
a sociální přínos jednotného digitálního 
trhu, zajistí členské státy ve spolupráci 
s Komisí dostupnost dostatečného spektra 
pro družicové a pozemní zajištění těchto 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh rozhodnutí
Článek 7 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Potřebné rádiové spektrum pro konkrétní 
politiky Evropské unie

Potřebné rádiové spektrum pro další
konkrétní politiky Evropské unie

Or. en

Pozměňovací návrh 49

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 

1. Komise za pomoci členských států, které 
jí poskytnou všechny potřebné informace o 
využití spektra, vytvoří seznam stávajících 
způsobů využívání rádiového spektra a 



PE454.746v01-00 32/37 PR\852716CS.doc

CS

možných budoucích potřeb využití spektra 
v Evropské unii, zejména v rozmezí od 300 
MHz do 3 GHz.

určí budoucí poptávku po využití spektra 
v Evropské unii. V první fázi bude tento 
seznam zahrnovat kmitočty v rozmezí od 
300 MHz do 6 GHz, v další fázi pak 
kmitočty od 6 GHz až do 70 GHz.

Or. en

Pozměňovací návrh 50

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Seznam bude rovněž obsahovat zprávu 
o opatřeních přijatých členskými státy za 
účelem provádění rozhodnutí na úrovni 
EU, jež se týkají harmonizace a využívání 
konkrétních kmitočtových pásem.

Or. en

Pozměňovací návrh 51

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 členským státům
politickou a odbornou podporu při jejich 
dvoustranných a vícestranných jednáních 
se třetími zeměmi, zejména 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.
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Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh rozhodnutí
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 31. prosince 2015 provede Komise 
přezkum uplatňování tohoto programu 
politiky rádiového spektra a předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
provedených činnostech a opatřeních 
přijatých podle tohoto rozhodnutí.

Do 31. prosince 2015 provede Komise 
přezkum uplatňování tohoto programu 
politiky rádiového spektra. Komise každý 
rok předloží Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o provedených činnostech a 
opatřeních přijatých podle tohoto 
rozhodnutí.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská unie je největší ekonomikou na světě. Navzdory tomu, co obvykle slýcháme 
v diskuzích o tom, kdo je či bude prvním hráčem ve světovém hospodářství, není větší 
ekonomikou ani USA, ani Čína. Rozdíl spočívá v tom, že USA a Čína mají větší trhy, neboť 
nabízejí lepší předpoklady pro hospodářskou soutěž, konkurenceschopnost, nové služby, 
výrobky a inovace. Aby Evropa získala vedoucí postavení ve světovém hospodářství, je 
zapotřebí jednotného vnitřního trhu zaměřeného na odvětví služeb a znalostní ekonomiku. Je 
paradoxní, že čím více se evropské hospodářství vyvíjí ve znalostní ekonomiku, tím méně 
příležitostí nabízí vnitřní trh evropskému podnikání. 

Digitální agenda a digitální ekonomika mohou být klíčovými faktory, které umožní, aby se 
vnitřní trh stal pro všechny oblasti našeho hospodářství skutečností. Vyžaduje to schopnost 
dosáhnout vedoucího postavení v oblasti širokopásmového připojení a používání internetu. 
Rozhodující je, aby evropské odvětví telekomunikací znovu získalo vedoucí úlohu ve světě, 
ale rovněž je třeba udávat tempo ve vývoji samotných informačních technologií a objevování 
nových služeb a aplikací. Také je důležité, dokonce ještě více, vytvořit pro celý evropský 
průmysl pobídky k větší produktivitě, soudržnosti a konkurenceschopnosti a také přístup 
k jednotnému trhu. 

Zpravodaj se skutečně domnívá, že Evropa musí být v tomto procesu změn hlavním hráčem, 
musí vytvářet nejlepší příležitosti k dosažení konkurenceschopné evropské znalostní 
ekonomiky, která je vitální, pokroková a schopná proměny. Rozhodujícím faktorem je přístup 
k nejlepší kapacitě a nejvyšší rychlosti internetového připojení a širokopásmových aplikací. 

Evropa dnes za ostatními světovými hráči zaostává, neboť USA a Čína uvolňují velké části 
spektra, aby umožnily rychlý rozvoj nových služeb a vysoké rychlosti mobilního 
internetového připojení svých občanů k velkým kapacitám. 

Musíme usilovat o to, aby Evropa byla nejlepší, a musíme učinit to, co je nejlepší pro Evropu: 
otevřít dveře novým službám a vyššímu objemu dat přenášených mobilními zařízeními, 
položit základy pro nové příležitosti v oblasti kultury a obsahu, pro provozovatele vysílání a 
veřejné služby v rámci širokopásmového připojení a současně zachovat stejné možnosti 
vysílání, jaké existují dnes. 

Cíle stanovené v Digitální agendě uvádějí: širokopásmové pokrytí pro všechny evropské 
občany do roku 2013 a vysokorychlostní pokrytí o rychlosti 30 Mbps či větší (až 100 Mbps 
pro polovinu evropských domácností) do roku 2020. Tyto cíle musíme považovat za 
minimální a ambice a úkoly politiky rádiového spektra musí přispívat k tomu, aby Evropa 
získala nejlepší kapacitu a nejvyšší rychlosti širokopásmového připojení na světě. Musíme 
usilovat o to, abychom z Evropy učinili vůdčí sílu v rozvoji této oblasti a aby se tedy Evropa 
stala hlavním hráčem v oblasti telekomunikací a rovněž vývoji nových služeb a měla 
prospěch z větší výkonnosti vyspělých širokopásmových služeb. 

Jen pro srovnání – Jižní Korea vypracovala celostátní plán, podle kterého by do roku 2012 
mělo být připojení o rychlosti 1 000 Mbps (1 gigabit) zcela běžné. Již nyní zaujímá Jižní 
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Korea vedoucí postavení, neboť průměrná rychlost připojení je 12 Mbps (v Evropě má 
připojení o rychlosti vyšší než 10 Mbps pouze 18 % uživatelů). Aby se Evropa dostala na 
první místo, musí být schopna konkurovat všem regionům na světě.

Zajištění bezdrátového širokopásmového připojení je nezbytné, aby měli všichni občané 
přístup k  novým a inovativním službám. Evropa nemůže zaostávat. Je zřejmé, že tohoto cíle 
nelze dosáhnout používáním optických vláken, jejichž instalace vyžaduje značné investice, 
ale používáním různých dostupných bezdrátových technologií, jimiž lze rozšířit pokrytí 
širokého pásma (pozemní rádiové a kabelové systémy, systém optických vláken a družicové 
systémy) na celé území Společenství, včetně venkovských a okrajových oblastí, tak aby si trh 
zvolil technologii, která je z hlediska nákladů provozovatelů a občanů efektivnější. 

100% pokrytí nelze bez platforem pro bezdrátové širokopásmové připojení dosáhnout. Měli 
bychom se přizpůsobit rozvoji technologií a měnícím se sledovacím návykům a zajistit, aby 
televizní vysílání bylo přístupné na všech platformách, včetně platforem mobilních.

Poptávka spotřebitelů po šířce pásma roste velmi rychle. Zavedení optických vláken (pevné 
linky) je nákladné a tato vlákna nebudou schopna pokrýt celou poptávku po šířce pásma. 
Různé zdroje uvádějí, že do roku 2013 se objem přenosu dat každý rok zdvojnásobí nebo že 
se objem v období 2008–2013 zvýší šestkrát. V roce 2009 se počet předplatitelů 3G v 27 
členských státech EU zvýšil na 166 milionů, což je více než počet pevných linek pro 
širokopásmové připojení v celé EU. Společnost O2 se sídlem ve Spojeném království uvedla, 
že její mobilní přenos dat v Evropě se v roce 2009 každé tři měsíce zdvojnásobil; Telecom 
Italia oznámil, že jeho mobilní přenos dat se od poloviny roku 2008 do poloviny roku 2009 
navýšil o 216 %. Společnost AT&T uvedla, že její mobilní přenos dat se v posledních třech 
letech zvýšil o 5 000 %. Generální ředitel společnosti Ericsson předpokládá, že do roku 2020 
bude připojeno 50 miliard elektronických zařízení. Podle studie Cisco visual networking 
index se objem dat, která přenesou mobilní zařízení, každý rok do roku 2014 v celém světě 
zdvojnásobí a v období 2009–2014 se zvýší 39krát.

Proto tedy musí Evropa uvolnit další pásma spektra pro bezdrátové širokopásmové připojení. 
Musí a může je uvolnit s ohledem na současné vysílání a rovněž zajistit, že poskytovatelé 
vysílání budou mít stejné možnosti, jaké mají dnes, a v případě potřeby dále poskytnout 
náhradu nákladů na případný přesun. Možnosti mobilního širokopásmového připojení musí 
být takové, aby vysílání a kultura byly součástí rozvoje bezdrátových služeb. 

1. Obecné připomínky

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES, kterou se mění předchozí směrnice 
2002/21 o společném předpisovém rámci, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím 
elektronických komunikací přiřazeným zařízením a jejich vzájemném propojení, směrnice 
2002/20 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací, v bodě odůvodnění 28 
stanoví, že funkce správy spektra jsou v kompetenci členských států, ale strategické 
plánování, koordinace a případná harmonizace na úrovni Společenství může pomoci zajistit, 
aby uživatelé plně využívali výhod vnitřního trhu. 
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Za tímto účelem by měly být vytvořeny legislativní víceleté programy politiky rádiového 
spektra, které stanoví politické směry a cíle pro strategické plánování a harmonizaci využívání 
rádiového spektra ve Společenství. 

Pětiletý program politiky rádiového spektra, který Evropská komise předložila dne 20. září 
2010, si klade za cíl zajistit, aby část digitálních dividend získaných přechodem 
z analogových na digitální technologie byla dostupná pro bezdrátové širokopásmové služby 
v celé EU, a usiluje o harmonizované využívání pásma 800 MHz (790–862 MHz). V návrhu 
se připomínají některé postoje, které Evropský parlament vyjádřil již před několika měsíci ve 
zprávě o nové digitální agendě pro Evropu: 2015.eu (zpráva poslankyně Del Castillové A7-
0066/2010).

Program politiky rádiového spektra upozorňuje na úzkou souvislost mezi zásadami vnitřního 
trhu a volbou strategických priorit, opatření plánování a harmonizace EU pro rádiové 
spektrum a současně soukromým subjektům, operátorům, výrobcům, uživatelům a veřejné 
správě zajišťuje možnost vytvořit dlouhodobou politiku a programy, jejichž základem je 
soubor spolehlivých legislativních opatření. 

Návrh rozhodnutí o programu politiky rádiového spektra vychází z článku 114 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU) týkajícího se vytvoření vnitřního trhu a zohledňuje zásady 
subsidiarity a proporcionality. I když se v návrhu uznává, že rádiové spektrum je 
vnitrostátním zdrojem, je třeba strategické cíle uvedené v článku 3 návrhu – dostatečné 
rádiové spektrum pro dosažení strategických cílů EU a lepší využívání rádiového spektra 
prostřednictvím jeho flexibilního využívání, tak aby se v oblasti využívání spektra zajistila 
účinná hospodářská soutěž – koordinovat na evropské úrovni. 

Článek 5 SFEU zavádí zásadu subsidiarity jako jeden ze základních prvků Unie, jenž 
propojuje pravomoci členských států s kompetencemi EU. Směrnice o lepší regulaci připouští, 
že kompetence členských států v oblasti správy spektra podléhají, kde je to vhodné, 
harmonizaci na rovině EU, jestliže je to nejlepší způsob, jak využívat výhod vnitřního trhu.  

Mezi technickou harmonizací prováděnou Evropskou komisí formou technických 
prováděcích opatření a harmonizací právních předpisů, při níž se musí v konkrétních 
případech zhodnotit podmínky pro uplatnění zásady subsidiarity, existuje zřetelný rozdíl.

2. Specifické připomínky 

Politické cíle (článek 3) 

Je důležité zajistit, že pro účely kapacity a pokrytí bude přiděleno dostatečné rádiové 
spektrum, a to takovým způsobem, aby se pokryla vyšší poptávka po mobilním přenosu dat 
a aby všichni občané EU měli přístup k vysokorychlostnímu širokopásmovému připojení, jak 
je stanoveno v Digitální agendě. Evropa si musí stanovit náročné cíle a přidělit alespoň 1 200 
MHz bezdrátovým službám. 
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Rádiové spektrum pro bezdrátové širokopásmové komunikace (článek 6)

Zpravodaj se domnívá, že je nezbytné obhajovat termíny navržené Komisí (např. pásmo 800 
MHz zpřístupnit pro služby elektronických komunikací do 1. ledna 2013). Jakékoli výjimky 
či odchylky by měly být udělovány pouze na základě technických důvodů, musí se ale 
zohlednit konkrétní potřeby veřejné bezpečnosti a obrany. Pásma navržená Komisí by se měla 
uvolnit do 1. ledna 2012, tak jak je stanoveno v jejím návrhu. 

Evropská unie musí usilovat o to, aby se mobilním službám přidělilo více kmitočtů, a 
minimálním cílem je 1 200 MHz. Je nezbytné zavést vhodné zásady, které v budoucnu 
umožní uvolnit další pásma spektra.

Je vhodné zabývat se dalšími problematickými otázkami, k nimž patří především náklady na 
uvolnění pásma. Členské státy budou zodpovědné za náhradu případných dodatečných 
nákladů, jež příslušným subjektům vzniknou.  


