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Pozměňovací návrh 9
Constanze Angela Krehl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V zájmu vytvoření jednotného 
evropského vnitřního 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. .../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, 
spočívající jak v rozšiřování 
širokopásmového připojení a zavádění 
vysokorychlostních sítí, tak v podpoře 
zavádění vznikajících technologií a sítí 
pro digitální hospodářství, a aby bylo 
všem evropským regionům umožněno 
investovat do těchto oblastí, jak rovněž 
stanoví článek 4 stejného nařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací, včetně mobilních operátorů či 
jejich sdružení, by měli být schopni 
společně zajistit efektivní a cenově 
přijatelné pokrytí velké části území Unie 
k dlouhodobému prospěchu koncových 
uživatelů, a tedy využívat rádiové 
spektrum v několika členských státech za 
srovnatelných podmínek, postupů, nákladů, 
harmonogramů, délky trvání práv 
k využívání harmonizovaných pásem a s 
balíčky doplňkového rádiového spektra, 
jako je kombinace nižších a vyšších 
frekvencí pro pokrytí hustě a řidčeji 
obydlených oblastí. Iniciativy v zájmu 
větší koordinace a sjednocení by zvýšily 
také předvídatelnost síťového investičního 
prostředí. K této předvídatelnosti by také 
významně přispěla jasná politika 
upřednostňující dlouhodobé trvání práv 
k využívání souvisejícího rádiového 
spektra, aniž by tím byl dotčen časově 
neurčitý charakter těchto práv v některých 
členských státech, a zároveň spojená s 
jasnými podmínkami pro převod, pronájem 
nebo sdílení částí celého rádiového spektra, 
na které se tato individuální uživatelská 
práva vztahují.

(19) Poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací, včetně mobilních operátorů či 
jejich sdružení, by měli být schopni 
společně zajistit efektivní a cenově 
přijatelné pokrytí velké části území Unie, 
včetně zejména nejvzdálenějších regionů,
k dlouhodobému prospěchu koncových 
uživatelů, a tedy využívat rádiové 
spektrum v několika členských státech za 
srovnatelných podmínek, postupů, nákladů, 
harmonogramů, délky trvání práv 
k využívání harmonizovaných pásem a s 
balíčky doplňkového rádiového spektra, 
jako je kombinace nižších a vyšších 
frekvencí pro pokrytí hustě a řidčeji 
obydlených oblastí. Iniciativy v zájmu 
větší koordinace a sjednocení by zvýšily 
také předvídatelnost síťového investičního 
prostředí. K této předvídatelnosti by také 
významně přispěla jasná politika 
upřednostňující dlouhodobé trvání práv 
k využívání souvisejícího rádiového 
spektra, aniž by tím byl dotčen časově 
neurčitý charakter těchto práv v některých 
členských státech, a zároveň spojená s 
jasnými podmínkami pro převod, pronájem 
nebo sdílení částí celého rádiového spektra, 
na které se tato individuální uživatelská 
práva vztahují.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je třeba zlepšit koordinaci a sjednotit 
uživatelská práva k rádiovému spektru, 
přinejmenším v pásmech, která jsou 
harmonizovaná pro bezdrátové pevné, 
přenosné a mobilní širokopásmové 
komunikace. To zahrnuje i pásma 
vymezená v rámci Mezinárodní 
telekomunikační unie pro pokročilé 
systémy mezinárodních mobilních 
telekomunikací, jakož i pásma používaná 
pro rádiové místní sítě (RLAN), např. 2,4 
GHz a 5 GHz. Měla by sem být zahrnuta i 
pásma, která mohou být harmonizována 
pro bezdrátové širokopásmové komunikace 
v budoucnosti, jak je stanoveno v čl. 3 
písm. b) programu politiky rádiového 
spektra a ve stanovisku Skupiny pro 
politiku rádiového spektra (RSPG) z 13. 
června 2013 nazvaném „Strategické výzvy 
rostoucí poptávky po rádiovém spektru pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace“, 
například 700 MHz, 1,5 GHz a 3,8–4,2 
GHz, která mají být harmonizovaná 
v blízké budoucnosti.

(20) Je třeba zlepšit koordinaci a sjednotit 
uživatelská práva k rádiovému spektru, 
přinejmenším v pásmech, která jsou 
harmonizovaná pro bezdrátové pevné, 
přenosné a mobilní širokopásmové 
komunikace. To zahrnuje i pásma 
vymezená v rámci Mezinárodní 
telekomunikační unie pro pokročilé 
systémy mezinárodních mobilních 
telekomunikací, jakož i pásma používaná 
pro rádiové místní sítě (RLAN), např. 2,4 
GHz a 5 GHz. Měla by sem být zahrnuta i 
pásma, která mohou být harmonizována 
pro bezdrátové širokopásmové komunikace 
v budoucnosti, jak je stanoveno v čl. 3 
písm. b) programu politiky rádiového 
spektra a ve stanovisku Skupiny pro 
politiku rádiového spektra (RSPG) z 13. 
června 2013 nazvaném „Strategické výzvy 
rostoucí poptávky po rádiovém spektru pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace“, 
například 700 MHz a1,5 GHz, která mají 
být harmonizovaná v blízké budoucnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Členské státy by měly zajistit, aby 
správa rádiového spektra na vnitrostátní 
úrovni nebránila ostatním členským 
státům ve využívání rádiového spektra, 
na které mají nárok, nebo v plnění jejich 
povinností, pokud jde o pásma, jejichž 
použití je harmonizováno na úrovni Unie. 
V návaznosti na současnou činnost 
Skupiny pro politiku rádiového spektra je 
nutné zavést koordinační mechanismus, 
který zajistí, aby měly všechny členské 
státy spravedlivý přístup k 
rádiovému spektru a aby výsledky této 
koordinace byly konzistentní 
a vymahatelné.

(30) Členské státy by měly zajistit, aby
v případě pásem pro bezdrátové 
širokopásmové komunikace 
harmonizovaných na úrovni Unie 
nedocházelo při dodržování 
harmonizovaných harmonogramů a lhůt 
pro přidělování spektra k nepřiměřeným 
průtahům způsobeným problémy s 
koordinací; zejména by správa rádiového 
spektra na vnitrostátní úrovni neměla 
bránit ostatním členským státům ve 
využívání rádiového spektra, na které mají 
nárok, nebo v plnění jejich povinností, 
pokud jde o tato pásma. V návaznosti na 
současnou činnost Skupiny pro politiku 
rádiového spektra je nutné zavést 
koordinační mechanismus, který zajistí, 
aby měly všechny členské státy 
spravedlivý přístup k rádiovému spektru 
a aby výsledky této koordinace byly 
konzistentní a vymahatelné.

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Younous Omarjee

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. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s (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 nejvzdálenější regiony, 
nemohou být považovány za objektivní 
kritéria opravňující poskytovatele služeb 
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pevných či mobilních elektronických 
komunikací k uplatňování vyšších tarifů. 

Or. fr

Odůvodnění

Evropský trh elektronických komunikací, který má být tímto nařízením zaveden, musí 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 17
Lambert van Nistelrooij

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 přímo, či v partnerství 
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s jinými podniky, pokud pro to není 
objektivní odůvodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Lambert van Nistelrooij

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Younous Omarjee

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) členské státy a veřejné orgány zajistí  
nediskriminaci při uplatňování tarifů, 
využívání veřejných sítí elektronických 
komunikací i v přístupu obyvatelstva ke 
službám elektronické komunikace na 
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celém evropském území.

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c

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;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Lambert van Nistelrooij

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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Lambert van Nistelrooij

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 
jiné členské státy neomezovaly v 
povolování využívání specifického 
harmonizovaného pásma v souladu s 
právními předpisy Unie na jejich území.

1. Příslušné vnitrostátní orgány zajistí, aniž 
jsou tím dotčeny jejich povinnosti 
vyplývající z příslušných mezinárodních 
dohod, včetně Radiotelekomunikačního 
řádu Mezinárodní telekomunikační unie 
(ITU), a to obzvláště s cílem zajistit 
provedení článku 12, aby využívání 
rádiového spektra probíhalo na příslušném 
území, a zejména přijmou veškerá 
nezbytná 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Lambert van Nistelrooij

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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21a
Do 31. prosince 2014 přijme BEREC 
jedinou hodnotu pro každou sazbu za 
ukončení volání v pevných a mobilních 
sítích vypočítanou v souladu 
s doporučením Komise C(2009)3359 
v konečném znění ze dne 7.5.2009 o 
regulaci sazeb za ukončení volání v 
pevných a mobilních sítích v EU.
Do 30. června 2015 zajistí všechny 
vnitrostátní regulační orgány, aby 
operátoři jimi určení jakožto operátoři s 
významnou tržní silou na trzích s 
velkoobchodním ukončením hlasových 
hovorů v jednotlivých veřejných 
telefonních sítích, a to na základě tržní 
analýzy provedené v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/140/ES ze dne 25. listopadu 20091, 
ukládali sazby za ukončení volání 
stanovené sdružením BEREC v tomto 
odstavci.     
__________________
1 Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 37.
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Pozměňovací návrh 25
Jens Nilsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytování specializovaných služeb 
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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. 

Or. en

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.


