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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh nařízení o jednotném evropském trhu elektronických komunikací je výsledkem deseti 
let legislativních zásahů Evropské unie, jejichž cílem bylo umožnit jednotlivcům a podnikům 
přístup ke službám elektronické komunikace bez omezení a za nižší cenu. Evropská unie je 
roztříštěna na 28 vnitrostátních specifických trhů s různými způsoby udělování oprávnění, 
podmínkami regulace, různým přidělováním rádiového spektra a různou ochranou 
spotřebitelů. Tato roztříštěnost má negativní dopad. 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 – 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 na celém evropském území, včetně 
okrajových a ostrovních regionů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako 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“, 
vydaná v roce 2013, příznivé vnímání a 
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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. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4 c) Investice do infrastruktur nové 
generace, které jsou nezbytné pro přístup 
Evropanů k novým inovativním službám, 
by se neměly omezovat na centrální či 
hustě obydlené oblasti, kde budou snadno 
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rentabilní. Musí být současně rozšířeny i 
do okrajových, méně obydlených či méně 
rozvinutých regionů, aby nedocházelo ke 
zhoršování jejich nevýhod v oblasti 
rozvoje.

Or. fr

Pozměňovací návrh 4

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 
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 

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

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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 5

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 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, přičemž je 
třeba zajistit pokrytí celého evropského 
území včetně řidčeji obydlených, 
okrajových či méně rozvinutých regionů.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 6

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.

Or. fr

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 7

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:

Or. fr

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 8

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

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 poškodit kvalitu služeb přístupu 
k internetu, zejména v okrajových 
oblastech, kde je širokopásmové připojení 
omezenější.

Or. fr

Odůvodnění

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


