
AD\1016559CS.doc PE524.757v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pro regionální rozvoj

2013/0309(COD)

23. 1. 2014

STANOVISKO

Výboru pro regionální rozvoj

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření 
týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření 
propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES 
a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012
(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))

Navrhovatel: François Alfonsi



PE524.757v02-00 2/14 AD\1016559CS.doc

CS

PA_Legam



AD\1016559CS.doc 3/14 PE524.757v02-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh nařízení o jednotném evropském trhu elektronických komunikací je výsledkem deseti 
let legislativních iniciativ Evropské unie, jejichž cílem bylo umožnit jednotlivcům 
a podnikům přístup ke službám elektronické komunikace bez omezení a za nižší cenu. 
Evropská unie je rozdělena na 28 specifických vnitrostátních trhů s různými způsoby 
udělování oprávnění, podmínkami regulace, různým přidělováním rádiového spektra a různou 
ochranou spotřebitelů. Tato roztříštěnost má negativní dopady. Především brání rozvoji 
příhraničních služeb, vznikají vysoké ceny za volání mezi členskými státy Unie a dochází 
k nedostatečnému využívání kapacit stávajících sítí. Současná situace má negativní dopad i na 
hospodářskou soutěž a zaměstnanost, zejména v odvětvích, kde zlepšení 
konkurenceschopnosti závisí na konektivitě a poskytování integrovaných služeb, jako je 
logistika, bankovní služby, doprava, energetika, maloobchod, zdravotnictví atd.

Výbor pro regionální rozvoj hodnotí dopad tohoto návrhu nařízení na rozvoj příhraničních 
regionů a na posílení přeshraniční územní spolupráce pozitivně. 

Výbor zdůrazňuje, že ve financování evropské digitální agendy již hrají významnou úlohu 
evropské strukturální fondy. V tomto ohledu pozitivně hodnotí dopad tohoto návrhu nařízení 
na podporu veřejných investic do digitální oblasti. 

Komise přijímá společně s tímto návrhem nařízení, jež je předmětem tohoto stanoviska, 
i doporučení mající za cíl „zlepšit podmínky pro investice do širokopásmové infrastruktury“. 
Výbor pro regionální rozvoj žádá, aby předmět tohoto doporučení byl rozšířen s cílem 
podpořit rozvoj všeobecného digitálního pokrytí v celé Evropské unii, včetně okrajových 
a ostrovních regionů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako věcně příslušný 
výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Jak zdůrazňuje studie Generálního 
ředitelství pro vnitřní politiky Evropského 
parlamentu, oddělení B – strukturální 
politika a politika soudržnosti – s názvem 
„Internet, digitální agenda a agenda pro 
hospodářský rozvoj evropských regionů“ 
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(dále jen „studie“) vydaná v roce 2013, 
příznivé vnímání a přijetí informačních 
a komunikačních technologií (IKT) 
a rozvoj informační společnosti 
v regionech je významným, ne-li 
rozhodujícím faktorem, jelikož regiony 
jsou privilegovanou úrovní pro rozvoj 
poptávky po IKT.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) V zájmu vytvoření jednotného 
evropského trhu elektronických 
komunikací a posílení územní a sociální 
soudržnosti je proto nezbytné, aby byla 
provedena investiční priorita 2) a) 
uvedená v článku 5 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1301/20131a

s cílem zkvalitnit širokopásmové připojení 
a vysokorychlostní sítě a podpořit 
používání nových technologií a sítí 
v digitálním hospodářství a aby bylo všem 
evropským regionům umožněno 
investovat do těchto oblastí, jak stanoví 
článek 4 uvedeného nařízení.

__________
1a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. 
prosince 2013 o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, o zvláštních 
ustanoveních týkajících se cíle Investice 
pro růst a zaměstnanost a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1080/2006 (Úř. věst. L 
347, 20.12.2013, s. 289).

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) Investice do infrastruktur nové 
generace, které jsou nezbytné pro to, aby 
mohli obyvatelé Unie využívat nové 
inovativní služby, se nesmějí omezovat na 
centrální či hustě obydlené oblasti, kde 
budou snadno rentabilní. Musí být 
současně rozšířeny i do okrajových 
a nejvzdálenějších regionů a regionů 
méně obydlených či méně rozvinutých, 
aby nedocházelo ke zhoršování jejich 
nevýhod v oblasti rozvoje.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4d) Podle studie je regionální úroveň 
zásadní oblastí, v níž by se měly zjišťovat 
příležitosti nabízené informační 
společností a provádět programy 
podporující její rozvoj. Studie dále 
naznačuje, že spolupráce mezi různými 
úrovněmi správy přináší velký potenciál 
růstu. Iniciativy směřující shora dolů 
a projekty směřující zdola nahoru by se 
měly kombinovat, nebo alespoň souběžně 
rozvíjet, s cílem vytvořit jednotný digitální 
trh.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Rádiové spektrum je veřejným 
statkem a základním zdrojem vnitřního 
trhu pro mobilní, bezdrátové 
širokopásmové a satelitní komunikace 

(17) Rádiové spektrum je veřejným 
statkem a základním zdrojem vnitřního 
trhu pro mobilní, bezdrátové 
širokopásmové a satelitní komunikace 
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v Unii. Rozvoj bezdrátových 
širokopásmových komunikací přispívá 
k plnění Digitální agendy pro Evropu 
a zejména k zabezpečení přístupu všech 
občanů Unie k širokopásmovému připojení 
o minimální rychlosti 30 Mbps do roku 
2020 a k tomu, aby byla v Unii k dispozici 
nejvyšší možná rychlost a kapacita 
širokopásmového připojení. Přesto Unie 
zaostává za ostatními velkými světovými 
regiony – Severní Amerikou, Afrikou 
a částmi Asie pokud jde o zavádění 
a rozšíření nejnovější generace 
bezdrátových širokopásmových 
technologií, které jsou k dosažení 
uvedených cílů nezbytné.
Nesystematičnost v udělování oprávnění 
a zpřístupňování pásma 800 MHz pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace, 
kdy více než polovina členských států žádá 
výjimku nebo jinak neplní lhůtu 
stanovenou v rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 243/2012 o programu 
politiky rádiového spektra, svědčí 
o naléhavosti opatření ještě během 
stávajícího programového období politiky 
rádiového spektra. Opatření Unie, která 
měla harmonizovat podmínky dostupnosti 
a účinného využívání rádiového spektra 
pro bezdrátové širokopásmové komunikace 
na základě rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 676/2002/ES, nebyla 
pro řešení tohoto problému dostačující.

v Unii. Rozvoj bezdrátových 
širokopásmových komunikací přispívá 
k plnění Digitální agendy pro Evropu 
a zejména k zabezpečení přístupu všech 
občanů Unie, bez ohledu na místo jejich 
bydliště, k širokopásmovému připojení 
o minimální rychlosti 30 Mbps do roku 
2020 a k tomu, aby byla v Unii k dispozici 
nejvyšší možná rychlost a kapacita 
širokopásmového připojení. Přesto Unie 
zaostává za ostatními velkými světovými 
regiony – Severní Amerikou, Afrikou 
a částmi Asie pokud jde o zavádění 
a rozšíření nejnovější generace 
bezdrátových širokopásmových 
technologií, které jsou k dosažení 
uvedených cílů nezbytné.
Nesystematičnost v udělování oprávnění 
a zpřístupňování pásma 800 MHz pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace, 
kdy více než polovina členských států žádá 
výjimku nebo jinak neplní lhůtu 
stanovenou v rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 243/2012 o programu 
politiky rádiového spektra, svědčí 
o naléhavosti opatření ještě během 
stávajícího programového období politiky 
rádiového spektra. Opatření Unie, která 
měla harmonizovat podmínky dostupnosti 
a účinného využívání rádiového spektra 
pro bezdrátové širokopásmové komunikace 
na základě rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 676/2002/ES, nebyla 
pro řešení tohoto problému dostačující.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Rovněž je třeba zajistit lepší 
bezpečnost údajů koncových uživatelů, 
kteří využívají přístupové body WLAN, 
a to v zájmu zvýšení důvěry spotřebitelů 
a umožnění následného rozvoje 
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bezdrátové širokopásmové infrastruktury.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) K dokončení jednotného trhu 
elektronických komunikací je rovněž 
potřeba odstranit překážky, které 
koncovým uživatelům brání v přístupu 
ke službám elektronických komunikací 
v celé Unii. Orgány veřejné správy by
proto neměly vytvářet ani udržovat 
překážky bránící přeshraničnímu nákupu 
těchto služeb. Poskytovatelé služeb 
elektronických komunikací pro veřejnost
by neměli koncovým uživatelům 
odmítnout nebo omezit přístup nebo je 
diskriminovat na základě státní příslušnosti 
nebo členského státu pobytu. Určitá 
diferenciace by však měla být možná 
na základě objektivně odůvodnitelných 
rozdílů v nákladech, rizicích a tržních 
podmínkách, jako je kolísání poptávky 
či cenová politika konkurentů.

(43) K dokončení jednotného trhu 
elektronických komunikací je rovněž
potřeba odstranit překážky, které 
koncovým uživatelům brání v přístupu 
ke službám elektronických komunikací 
v celé Unii. Orgány veřejné správy proto
nesmějí vytvářet ani udržovat překážky 
bránící přeshraničnímu nákupu těchto 
služeb. Poskytovatelé služeb 
elektronických komunikací pro veřejnost
nesmějí koncovým uživatelům odmítnout 
nebo omezit přístup nebo je diskriminovat 
na základě státní příslušnosti nebo 
členského státu pobytu. Určitá diferenciace 
by však měla být možná na základě 
objektivně odůvodnitelných rozdílů 
v nákladech, rizicích a tržních podmínkách, 
jako je kolísání poptávky či cenová politika 
konkurentů, přičemž je třeba zajistit 
pokrytí celé Unie, včetně řidčeji 
obydlených, okrajových či méně 
rozvinutých regionů.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44a) Odlehlost, ostrovní povaha, nízká 
hustota obyvatelstva, nízká poptávka ze 
strany spotřebitelů a existence 
roamingových zón uvnitř jednotlivých 
států, jimiž se vyznačují některé evropské 
regiony, zejména ty nejvzdálenější, 
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nemohou být považovány za objektivní 
kritéria opravňující poskytovatele služeb 
pevných či mobilních elektronických 
komunikací k uplatňování vyšších tarifů.

Odůvodnění 

Evropský trh elektronických komunikací, který má být tímto nařízením zaveden, by měl všem 
spotřebitelům v Evropské unii umožnit využívat stejné tarify a nediskriminační přístup ke 
službám elektronických komunikací. Proto nesmí být odlehlost, ostrovní povaha, nízká hustota 
obyvatelstva, nízká poptávka ze strany spotřebitelů a existence roamingových zón uvnitř 
jednotlivých států důvodem k uplatnění vyšších tarifů. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Existuje rovněž poptávka koncových 
uživatelů po službách a aplikacích, u nichž 
by poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost či poskytovatelé 
obsahu, aplikací nebo služeb nabízeli 
zvýšenou zaručenou kvalitu služby. Těmito 
službami může být mimo jiné vysílání přes 
internetový protokol (IPTV), 
videokonference a některé zdravotnické 
aplikace. Koncoví uživatelé by proto měli 
mít i možnost uzavírat smlouvy 
o poskytování specializovaných služeb 
s vyšší kvalitou služeb buď s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost, nebo s poskytovateli obsahu, 
aplikací nebo služeb.

(49) Existuje rovněž poptávka koncových 
uživatelů po službách a aplikacích, u nichž 
by poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost či poskytovatelé 
obsahu, aplikací nebo služeb nabízeli 
zvýšenou zaručenou kvalitu služby. Těmito 
službami může být mimo jiné vysílání přes 
internetový protokol (IPTV), 
videokonference a některé zdravotnické 
aplikace. Koncoví uživatelé by proto měli 
mít i možnost uzavírat smlouvy 
o poskytování specializovaných služeb 
s vyšší kvalitou služeb buď s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost, nebo s poskytovateli obsahu, 
aplikací nebo služeb. Poskytování těchto 
specializovaných služeb by nemělo 
narušovat obecnou kvalitu přístupu 
k internetu. Opatření týkající se řízení 
provozu by navíc neměla být použita 
takovým způsobem, který by 
znevýhodňoval specializované služby, jež 
představují konkurenci pro služby 
nabízené poskytovatelem připojení 
k internetu, ať už přímo, či v partnerství 
s jinými podniky, pokud pro to není 
objektivní odůvodnění.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(73) Dvoustranné či vícestranné dohody 
o roamingu by mobilním operátorům 
umožnily, aby situaci, kdy jejich vlastní 
domácí zákazníci využívají roaming 
v sítích jejich partnerů, považovali za 
situaci, která je do značné míry shodná 
s poskytováním služeb těmto zákazníkům 
v jejich vlastních sítích, s odpovídajícími 
dopady na jejich maloobchodní ceny za 
takové virtuální pokrytí celé Unie 
propojenými sítěmi. Takové opatření 
na velkoobchodní úrovni by umožnilo 
rozvoj nových roamingových produktů, 
a tím i zvýšilo výběr a konkurenci 
na maloobchodní úrovni.

(73) Obchodní či technické dohody 
o roamingu by mobilním operátorům
umožnily, aby situaci, kdy jejich vlastní 
domácí zákazníci využívají roaming 
v sítích jejich partnerů, považovali za 
situaci, která je do značné míry shodná 
s poskytováním služeb těmto zákazníkům 
v jejich vlastních sítích, s odpovídajícími 
dopady na jejich maloobchodní ceny za 
takové virtuální pokrytí celé Unie 
propojenými sítěmi. Takové opatření 
na velkoobchodní úrovni by umožnilo 
rozvoj nových roamingových produktů, 
a tím i zvýšilo výběr a konkurenci 
na maloobchodní úrovni.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) členské státy a orgány veřejné správy 
zajistí nediskriminaci při uplatňování 
tarifů, využívání veřejných sítí 
elektronických komunikací i v přístupu 
obyvatelstva ke službám elektronické 
komunikace v celé Unii.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) upřednostňovat investice a inovace 
do nové a lepší vysokokapacitní 
infrastruktury, která pokryje celou Unii 
a uspokojí měnící se poptávku ze strany 
koncových uživatelů;

c) upřednostňovat investice a inovace 
do nové a lepší vysokokapacitní 
infrastruktury, která pokryje celou Unii 
a uspokojí měnící se poptávku ze strany 
koncových uživatelů, zejména v regionech 
s nižší hustotou obyvatelstva a 
v okrajových a nejvzdálenějších 
regionech;

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský poskytovatel elektronických 
komunikací má právo zajišťovat sítě 
a poskytovat služby elektronických 
komunikací v celé Unii a vykonávat práva 
spojená se zajišťováním sítí 
a poskytováním služeb ve všech členských 
státech, v nichž vykonává svou činnost na 
základě jednotného evropského 
oprávnění, jež podléhá pouze oznamovací 
povinnosti podle článku 4.

1. Každý poskytovatel elektronických 
komunikací usazený v Unii má právo 
zajišťovat sítě a poskytovat služby 
elektronických komunikací v celé Unii 
a vykonávat práva spojená se 
zajišťováním sítí a poskytováním služeb 
ve všech členských státech, v nichž 
vykonává svou činnost.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné vnitrostátní orgány zajistí, aniž 
jsou tím dotčeny jejich povinnosti 
vyplývající z příslušných mezinárodních 
dohod, včetně Radiotelekomunikačního 
řádu Mezinárodní telekomunikační unie
(ITU), aby využívání rádiového spektra 
probíhalo na příslušném území, a zejména 
přijmou veškerá nezbytná opatření týkající 
se rozdělování a přidělení spektra tak, aby 

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

opatření týkající se rozdělování a přidělení 
spektra tak, aby jiné členské státy 
neomezovaly v povolování využívání 
specifického harmonizovaného pásma pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace
v souladu s právními předpisy Unie na 
jejich území.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Zpravodaj se domnívá, že výraz „objektivně odůvodněny“ je nejasný, a otvírá tak prostor pro 
to, aby poskytovatelé elektronických komunikací mohli klást veřejnosti diskriminační 
požadavky či podmínky přístupu, čemuž chce právě tento článek zabránit.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost neuplatní tarify 
pro komunikace v rámci Unie končící 
v jiném členském státě, které by byly 
vyšší:

Odůvodnění

Zpravodaj se domnívá, že výraz „objektivně odůvodněny“ je nejasný, a otvírá tak prostor pro 
to, aby poskytovatelé elektronických komunikací mohli klást veřejnosti diskriminační 
požadavky či podmínky přístupu, čemuž chce právě tento článek zabránit.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Aby se umožnilo poskytování 
specializovaných služeb koncovým 
uživatelům, poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb a poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost mají svobodu 
uzavírat vzájemné dohody týkající se 
předání souvisejících objemů dat nebo 
provozu, jakožto specializovaných služeb 
s definovanou kvalitou služby nebo 
vymezenou kapacitou. Poskytování 
specializovaných služeb nesmí žádným 
způsobem narušit obecnou kvalitu služeb 
přístupu k internetu, zejména v okrajových 
oblastech, kde je širokopásmové připojení 
omezenější.

Odůvodnění

Navrhovatel se domnívá, že stávající návrh nařízení by měl bránit přetížení širokopásmového 
připojení poskytováním specializovaných služeb, a to jednotným způsobem na celém území. 
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Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytování specializovaných služeb 
nesmí v žádném případě vést ke snížení 
kvality přístupu k internetu, zejména 
v nejvzdálenějších a severních řídce 
zalidněných oblastech, kde jsou přístup 
k internetu a jeho kvalita často omezeny.

Odůvodnění

Tržní síly často nedokáží zajistit poskytování přístupu k vysokokapacitnímu internetu ve 
vzdálených a řídce zalidněných oblastech. Vzhledem k nutnosti překonávat velké zeměpisné 
vzdálenosti je přístup k internetu v těchto oblastech obzvlášť důležitý. Přístup 
k vysokokapacitnímu internetu má mimořádný význam v nejsevernějších regionech, kde se 
v určitých obdobích roku počet obyvatel v důsledku cestovního ruchu dvacetinásobně zvyšuje.



PE524.757v02-00 14/14 AD\1016559CS.doc

CS

POSTUP

Název Jednotný evropský trh elektronických komunikací

Referenční údaje COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD)

Věcně příslušný výbor
       Datum oznámení na zasedání

ITRE
12.9.2013

Výbor, který vypracoval stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

REGI
12.9.2013

Navrhovatel(ka)
       Datum jmenování

François Alfonsi
24.9.2013

Datum přijetí 22.1.2014

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

38
1
0

Členové přítomní při konečném 
hlasování

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, 
Francesca Barracciu, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Nikos 
Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria 
Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, 
María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Vladimír 
Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens 
Nilsson, Younous Omarjee, Markus Pieper, Ovidiu Ioan Silaghi, 
Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van 
Nistelrooij, Justina Vitkauskaite Bernard, Kerstin Westphal, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Maurice Ponga, Vilja Savisaar-Toomast, Elisabeth Schroedter, Richard 
Seeber, Peter Simon, Evžen Tošenovský, Derek Vaughan


