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Pozměňovací návrh 24
Ignasi Guardans Cambó

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Rádiové frekvence by měly být 
považovány za nedostatkový veřejný zdroj 
s významnou tržní a veřejnou hodnotou. Je 
ve veřejném zájmu, aby správa spektra 
byla co nejúčinnější a nejefektivnější pro 
hospodářství, společnost a životní 
prostředí a aby byly postupně 
odstraňovány překážky bránící jeho 
účinnému využívání.

(16) Rádiové frekvence by měly být 
považovány za nedostatkový veřejný zdroj 
s významnou hospodářskou a veřejnou 
hodnotou, který je také nezbytný 
k naplnění některých cílů veřejné politiky 
obecného zájmu. Proto by mělo být 
spektrum spravováno účinně a efektivně 
s patřičným ohledem na veřejný zájem, 
a to z hospodářského, společenského, 
kulturního a environmentálního hlediska, 
a překážky bránící jeho účinnému 
využívání by měly být postupně 
odstraňovány.

Or. en

Odůvodnění

Spektrum je skutečně veřejný zdroj a nelze jej považovat za soukromý majetek. Jeho účinnost 
by však neměla a nesmí být omezena na pouhá kritéria trhu. Proto by měla být zvážena jak 
jeho hospodářská, tak jeho veřejná hodnota, a to vyváženým způsobem s cílem dosáhnout 
jeho účinné správy.

Pozměňovací návrh 25
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Rádiové frekvence by měly být 
považovány za nedostatkový veřejný zdroj 
s významnou tržní a veřejnou hodnotou. Je 
ve veřejném zájmu, aby správa spektra 
byla co nejúčinnější a nejefektivnější pro 
hospodářství, společnost a životní prostředí 
a aby byly postupně odstraňovány 
překážky bránící jeho účinnému využívání.

(16) Rádiové frekvence jsou vlastnictvím 
členských států. Měly by být považovány 
za nedostatkový veřejný zdroj 
s významnou hospodářskou, sociální
a veřejnou hodnotou. Je ve veřejném 
zájmu, aby správa spektra byla co 
nejúčinnější a nejefektivnější pro 
společnost, kulturu, hospodářství a životní 
prostředí a aby byly postupně odstraňovány 
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překážky bránící jeho účinnému využívání.

Or. en

Odůvodnění

Není pochyb o tom, že rádiové spektrum je nedostatkovým veřejným zdrojem. Měla by být 
vyjasněna základní odpovědnost členských států za rádiové spektrum.

Pozměňovací návrh 26
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Pružnost správy spektra a přístupu ke 
spektru by měla být zvýšen prostřednictvím 
oprávnění dodržujících technologickou 
neutralitu a neutralitu vůči službám, aby si 
jeho uživatelé mohli vybírat nejlepší 
technologie a služby pro dané frekvenční 
pásmo (dále jen „zásady technologické 
neutrality a neutrality vůči službám“). 
Správní vymezení technologií a služeb by 
mělo být prováděno jen výjimečně a mělo 
by být jasně zdůvodněno a podrobeno 
pravidelnému přezkumu.

(20) Pružnost správy spektra a přístupu ke 
spektru by měla být zvýšena
prostřednictvím oprávnění dodržujících 
technologickou neutralitu a neutralitu vůči 
službám, aby si jeho uživatelé mohli 
vybírat nejlepší technologie a služby pro 
frekvenční pásma dostupná pro služby 
elektronických komunikací, jak je 
stanoveno v tabulkách pro vnitrostátní 
přidělování frekvence 
a v Radiokomunikačním řádu 
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)
(dále jen „zásady technologické neutrality 
a neutrality vůči službám“). Správní 
vymezení technologií a služeb by se mělo 
uplatnit, pokud je pozornost zaměřena na 
cíle obecného zájmu.

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné pro zajištění právního souladu s definicí neutrality vůči službám navrženou na 
základě čl. 9 odst. 4 prvního pododstavce rámcové směrnice.
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Pozměňovací návrh 27
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Pružnost správy spektra a přístupu ke 
spektru by měla být zvýšen prostřednictvím 
oprávnění dodržujících technologickou 
neutralitu a neutralitu vůči službám, aby si 
jeho uživatelé mohli vybírat nejlepší 
technologie a služby pro dané frekvenční 
pásmo (dále jen „zásady technologické 
neutrality a neutrality vůči službám“). 
Správní vymezení technologií a služeb by 
mělo být prováděno jen výjimečně a mělo 
by být jasně zdůvodněno a podrobeno 
pravidelnému přezkumu.

(20) Pružnost správy spektra a přístupu ke 
spektru by měla být zvýšena
prostřednictvím oprávnění dodržujících 
technologickou neutralitu a neutralitu vůči 
službám, aby si jeho uživatelé mohli 
vybírat nejlepší technologie a služby pro 
frekvenční pásma dostupná pro služby 
elektronických komunikací, jak je 
stanoveno v tabulkách pro vnitrostátní 
přidělování frekvence 
a v Radiokomunikačním řádu 
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)
(dále jen „zásady technologické neutrality 
a neutrality vůči službám“). Správní 
vymezení technologií a služeb by se mělo 
uplatnit, pokud je pozornost zaměřena na 
cíle obecného zájmu.

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné pro zajištění právního souladu s definicí neutrality vůči službám.

Pozměňovací návrh 28
Ignasi Guardans Cambó

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Pružnost správy spektra a přístupu ke
spektru by měla být zvýšen prostřednictvím 
oprávnění dodržujících technologickou 
neutralitu a neutralitu vůči službám, aby si 
jeho uživatelé mohli vybírat nejlepší 
technologie a služby pro dané frekvenční 
pásmo (dále jen „zásady technologické 
neutrality a neutrality vůči službám“). 

(20) Pružnost správy spektra a přístupu ke 
spektru by měla být zvýšena
prostřednictvím oprávnění dodržujících 
technologickou neutralitu a neutralitu vůči 
službám, aby si jeho uživatelé mohli 
vybírat nejlepší technologie a služby pro 
dané frekvenční pásmo (dále jen „zásady 
technologické neutrality a neutrality vůči 
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Správní vymezení technologií a služeb by 
mělo být prováděno jen výjimečně a mělo 
by být jasně zdůvodněno a podrobeno 
pravidelnému přezkumu.

službám“). Správní vymezení technologií 
a služeb by mělo být prováděno jen 
výjimečně a mělo by se uplatnit, pokud je 
pozornost zaměřena na cíle obecného 
zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Udělování výjimek ze zásady 
technologické neutrality by mělo být 
omezeno a odůvodněno potřebou zamezit 
škodlivé interferenci, např. stanovením 
úrovní výkonových masek a hladin 
výkonů, potřebou zajistit ochranu 
veřejného zdraví tím, že veřejnost bude 
méně vystavována působení 
elektromagnetických polí, nebo potřebou 
zajistit řádné sdílení spektra, zejména 
v případech, kdy užívání spektra podléhá 
pouze obecnému oprávnění nebo kde je to 
nezbytně nutné pro zajištění souladu 
s výjimkou ze zásady neutrality vůči 
službám.

(21) Omezení zásady technologické 
neutrality by mělo být přiměřené
a odůvodněné potřebou zamezit škodlivé 
interferenci, např. stanovením úrovní 
výkonových masek a hladin výkonů, 
potřebou zajistit ochranu veřejného zdraví 
tím, že veřejnost bude méně vystavována 
působení elektromagnetických polí, 
potřebou zajistit řádné sdílení spektra, 
zejména v případech, kdy užívání spektra 
podléhá pouze obecnému oprávnění, nebo 
potřebou souladu s cíli obecného zájmu 
v souladu právem Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Zajišťuje soulad se zněním směrnice, které – pokud jde o technologickou neutralitu –
odkazuje na „omezení“ a nikoli na „výjimky“. Omezení by se neměla týkat pouze výjimek ze 
zásady neutrality služby, ale musí být v souladu s cíli obecného zájmu. 
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Pozměňovací návrh 30
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Udělování výjimek ze zásady 
technologické neutrality by mělo být 
omezeno a odůvodněno potřebou zamezit 
škodlivé interferenci, např. stanovením 
úrovní výkonových masek a hladin 
výkonů, potřebou zajistit ochranu 
veřejného zdraví tím, že veřejnost bude 
méně vystavována působení 
elektromagnetických polí, nebo potřebou 
zajistit řádné sdílení spektra, zejména 
v případech, kdy užívání spektra podléhá 
pouze obecnému oprávnění nebo kde je to 
nezbytně nutné pro zajištění souladu 
s výjimkou ze zásady neutrality vůči 
službám.

(21) Omezení zásady technologické 
neutrality by mělo být přiměřené
a odůvodněné potřebou zamezit škodlivé 
interferenci, např. stanovením úrovní 
výkonových masek a hladin výkonů, 
potřebou zajistit ochranu veřejného zdraví 
tím, že veřejnost bude méně vystavována 
působení elektromagnetických polí, 
potřebou zajistit řádné sdílení spektra, 
zejména v případech, kdy užívání spektra 
podléhá pouze obecnému oprávnění, nebo 
potřebou souladu s cíli obecného zájmu 
v souladu právem Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Zajišťuje soulad se zněním směrnice, které – pokud jde o technologickou neutralitu –
odkazuje na „omezení“ a nikoli na „výjimky“. Omezení by se neměla týkat pouze výjimek ze 
zásady neutrality služby, ale musí být v souladu s cíli obecného zájmu.

Pozměňovací návrh 31
Ignasi Guardans Cambó

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Udělování výjimek ze zásady 
technologické neutrality by mělo být 
omezeno a odůvodněno potřebou zamezit 
škodlivé interferenci, např. stanovením 
úrovní výkonových masek a hladin 
výkonů, potřebou zajistit ochranu 
veřejného zdraví tím, že veřejnost bude 
méně vystavována působení 

(21) Omezení zásady technologické 
neutrality by mělo být přiměřené
a odůvodněné potřebou zamezit škodlivé 
interferenci, např. stanovením úrovní 
výkonových masek a hladin výkonů, 
potřebou zajistit ochranu veřejného zdraví 
tím, že veřejnost bude méně vystavována 
působení elektromagnetických polí, nebo 
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elektromagnetických polí, nebo potřebou 
zajistit řádné sdílení spektra, zejména 
v případech, kdy užívání spektra podléhá 
pouze obecnému oprávnění nebo kde je to 
nezbytně nutné pro zajištění souladu 
s výjimkou ze zásady neutrality vůči 
službám.

potřebou zajistit řádné sdílení spektra, 
zejména v případech, kdy užívání spektra 
podléhá pouze obecnému oprávnění nebo 
kde je to nezbytně nutné pro zajištění 
souladu s výjimkou ze zásady neutrality 
vůči službám.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje soulad se zněním směrnice, které – pokud jde 
o technologickou neutralitu – odkazuje na „omezení“ a nikoli na „výjimky“.

Pozměňovací návrh 32
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Uživatelé spektra by měli mít možnost 
svobodně si vybírat služby, které chtějí 
prostřednictvím spektra nabízet, 
s výhradou přechodných opatření 
týkajících se dříve nabytých práv. Výjimky 
ze zásady neutrality vůči službám, které 
vyžadují, aby poskytování konkrétní služby 
splňovalo jasně vymezené cíle obecného 
zájmu, jako je bezpečnost života, potřeba 
podporovat sociální, regionální a územní 
soudržnost či zamezení neúčinného 
využívání spektra, by mělo být možné 
udělovat jen v nezbytných případech 
a v přiměřeném počtu.  Mezi tyto cíle by 
měla rovněž patřit podpora kulturní 
a jazykové rozmanitosti a plurality médií, 
stanovená ve vnitrostátních právních
předpisech v souladu s právními předpisy 
Společenství. Až na nezbytné případy, jako 
je ochrana bezpečnosti života, by výjimky 
neměly vést k výlučnému využívání 
některých služeb, ale měly by spíše určovat 
pořadí důležitosti, aby v témže pásmu 
mohly společně fungovat pokud možno 

(22) Uživatelé spektra by měli mít možnost 
svobodně si vybírat služby, které chtějí 
prostřednictvím spektra nabízet, s 
výhradou přechodných opatření týkajících 
se dříve nabytých práv. Na druhou stranu 
může být využití spektra rovněž výslovně 
vyhrazeno pro poskytování konkrétní 
služby nebo pro konkrétní technologii, 
aby splňovalo jasně vymezené cíle 
obecného zájmu, jako je bezpečnost života, 
potřeba podporovat sociální, regionální 
a územní soudržnost či zamezení 
neúčinného využívání spektra, by mělo být 
možné udělovat jen v nezbytných 
případech a v přiměřeném počtu. Mezi tyto 
cíle patří podpora cílů kulturní a mediální 
politiky, jako je kulturní a jazyková 
rozmanitost a pluralita médií, stanovená 
ve vnitrostátních právních předpisech 
v souladu s právními předpisy 
Společenství. Až na nezbytné případy, jako 
je ochrana bezpečnosti života, by výjimky 
neměly vést k výlučnému využívání 
některých služeb, ale měly by spíše určovat 
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i další služby nebo technologie. Aby si 
držitel oprávnění mohl svobodně vybrat 
ten nejúčinnější prostředek pro 
přenos obsahu služeb poskytovaných 
prostřednictvím rádiových frekvencí, 
nemělo by oprávnění k užívání rádiových 
frekvencí tento obsah regulovat.

pořadí důležitosti, aby v témže pásmu 
mohly společně fungovat pokud možno 
i další služby nebo technologie.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh doplňuje pozměňovací návrh 5 zpravodaje. Provozovatelům 
vysílání se zaručují individuální práva, a ti na druhou stranu musí dodržovat povinnosti 
spojené s regulací obsahu. Proto musí být možné zajistit souvislost mezi individuálními 
oprávněními a regulací obsahu, pokud jde o pravomoc členských států propagovat kulturní 
a jazykovou rozmanitost a pluralitu médií. 

Pozměňovací návrh 33
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Uživatelé spektra by měli mít možnost 
svobodně si vybírat služby, které chtějí 
prostřednictvím spektra nabízet, 
s výhradou přechodných opatření 
týkajících se dříve nabytých práv. Výjimky 
ze zásady neutrality vůči službám, které 
vyžadují, aby poskytování konkrétní služby 
splňovalo jasně vymezené cíle obecného 
zájmu, jako je bezpečnost života, potřeba 
podporovat sociální, regionální a územní 
soudržnost či zamezení neúčinného 
využívání spektra, by mělo být možné 
udělovat jen v nezbytných případech 
a v přiměřeném počtu. Mezi tyto cíle by 
měla rovněž patřit podpora kulturní 
a jazykové rozmanitosti a plurality médií, 
stanovená ve vnitrostátních právních 
předpisech v souladu s právními předpisy 
Společenství. Až na nezbytné případy, jako 
je ochrana bezpečnosti života, by výjimky 
neměly vést k výlučnému využívání 

(22) Uživatelé spektra by měli mít možnost 
svobodně si vybírat služby, které chtějí 
prostřednictvím spektra nabízet, 
s výhradou přechodných opatření 
týkajících se dříve nabytých práv. Kromě 
toho může být využití spektra rovněž 
výslovně vyhrazeno pro poskytování 
konkrétní služby nebo pro konkrétní 
technologii, aby splňovalo jasně vymezené 
cíle obecného zájmu, jako je bezpečnost 
života, potřeba podporovat sociální, 
regionální a územní soudržnost či 
zamezení neúčinného využívání spektra, by 
mělo být možné udělovat jen v nezbytných 
případech a v přiměřeném počtu. Mezi tyto 
cíle patří podpora cílů kulturní a mediální 
politiky, jako je kulturní a jazyková 
rozmanitost a pluralita médií, stanovená 
ve vnitrostátních právních předpisech 
v souladu s právními předpisy 
Společenství. Až na nezbytné případy, jako 
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některých služeb, ale měly by spíše určovat 
pořadí důležitosti, aby v témže pásmu 
mohly společně fungovat pokud možno 
i další služby nebo technologie. Aby si 
držitel oprávnění mohl svobodně vybrat ten 
nejúčinnější prostředek pro přenos obsahu 
služeb poskytovaných prostřednictvím 
rádiových frekvencí, nemělo by oprávnění 
k užívání rádiových frekvencí tento obsah 
regulovat. Aby si držitel oprávnění mohl 
svobodně vybrat ten nejúčinnější 
prostředek pro přenos obsahu služeb 
poskytovaných prostřednictvím rádiových 
frekvencí, nemělo by oprávnění k užívání 
rádiových frekvencí tento obsah 
regulovat.

je ochrana bezpečnosti života, by výjimky 
neměly vést k výlučnému využívání 
některých služeb, ale měly by spíše určovat 
pořadí důležitosti, aby v témže pásmu 
mohly společně fungovat pokud možno 
i další služby nebo technologie.  

Or. fr

Odůvodnění

V souladu s bodem odůvodnění 5 rámcové směrnice nesmí oddělení regulace přenosu 
a obsahu bránit zohlednění stávajícího pouta mezi nimi, zejména s cílem zaručit pluralitu 
médií, kulturní rozmanitost a ochranu spotřebitele. Členské státy proto musí mít nadále 
možnost spojit udělování individuálních práv na užívání frekvencí a povinnosti týkající se 
poskytování některých obsahů.

Pozměňovací návrh 34
Ignasi Guardans Cambó

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Uživatelé spektra by měli mít možnost 
svobodně si vybírat služby, které chtějí 
prostřednictvím spektra nabízet, 
s výhradou přechodných opatření 
týkajících se dříve nabytých práv. Výjimky 
ze zásady neutrality vůči službám, které 
vyžadují, aby poskytování konkrétní služby 
splňovalo jasně vymezené cíle obecného 
zájmu, jako je bezpečnost života, potřeba 
podporovat sociální, regionální a územní 
soudržnost či zamezení neúčinného 
využívání spektra, by mělo být možné 

(22) Uživatelé spektra by měli mít možnost 
svobodně si vybírat služby, které chtějí 
prostřednictvím spektra nabízet, 
s výhradou přechodných opatření 
týkajících se dříve nabytých práv. Na 
druhou stranu může být využití spektra 
rovněž výslovně vyhrazeno pro
poskytování konkrétní služby nebo pro 
konkrétní technologii, aby splňovalo jasně 
vymezené cíle obecného zájmu, jako je 
bezpečnost života, potřeba podporovat 
sociální, regionální a územní soudržnost či 
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udělovat jen v nezbytných případech 
a v přiměřeném počtu. Mezi tyto cíle by 
měla rovněž patřit podpora kulturní 
a jazykové rozmanitosti a plurality médií, 
stanovená ve vnitrostátních právních 
předpisech v souladu s právními předpisy 
Společenství. Až na nezbytné případy, jako 
je ochrana bezpečnosti života, by výjimky 
neměly vést k výlučnému využívání 
některých služeb, ale měly by spíše určovat 
pořadí důležitosti, aby v témže pásmu 
mohly společně fungovat pokud možno 
i další služby nebo technologie. Aby si 
držitel oprávnění mohl svobodně vybrat 
ten nejúčinnější prostředek pro přenos 
obsahu služeb poskytovaných 
prostřednictvím rádiových frekvencí, 
nemělo by oprávnění k užívání rádiových 
frekvencí tento obsah regulovat.

zamezení neúčinného využívání spektra, by 
mělo být možné udělovat jen v nezbytných 
případech a v přiměřeném počtu. Mezi tyto 
cíle patří podpora cílů kulturní a mediální 
politiky, jako je kulturní a jazyková 
rozmanitost a pluralita médií, stanovená 
ve vnitrostátních právních předpisech 
v souladu s právními předpisy 
Společenství. Až na nezbytné případy, jako 
je ochrana bezpečnosti života, by výjimky 
neměly vést k výlučnému využívání 
některých služeb, ale měly by spíše určovat 
pořadí důležitosti, aby v témže pásmu 
mohly společně fungovat pokud možno 
i další služby nebo technologie.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh doplňuje můj pozměňovací návrh 5. Provozovatelům vysílání se 
zaručují individuální práva, a ti na druhou stranu musí dodržovat povinnosti spojené 
s regulací obsahu. Proto musí být možné zajistit souvislost mezi individuálními oprávněními 
a regulací obsahu, pokud jde o pravomoc členských států propagovat kulturní a jazykovou 
rozmanitost a pluralitu médií. 

Pozměňovací návrh 35
Marielle De Sarnez

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Uživatelé spektra by měli mít možnost 
svobodně si vybírat služby, které chtějí 
prostřednictvím spektra nabízet, 
s výhradou přechodných opatření 
týkajících se dříve nabytých práv. Výjimky 
ze zásady neutrality vůči službám, které 
vyžadují, aby poskytování konkrétní služby 
splňovalo jasně vymezené cíle obecného 
zájmu, jako je bezpečnost života, potřeba 

(22) Uživatelé spektra by měli mít možnost 
svobodně si vybírat služby, které chtějí 
prostřednictvím spektra nabízet, 
s výhradou přechodných opatření 
týkajících se dříve nabytých práv. Výjimky 
ze zásady neutrality vůči službám, které 
vyžadují, aby poskytování konkrétní služby 
splňovalo jasně vymezené cíle obecného 
zájmu, jako je bezpečnost života, potřeba 
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podporovat sociální, regionální a územní 
soudržnost či zamezení neúčinného 
využívání spektra, by mělo být možné 
udělovat jen v nezbytných případech 
a v přiměřeném počtu. Mezi tyto cíle by 
měla rovněž patřit podpora kulturní 
a jazykové rozmanitosti a plurality médií, 
stanovená ve vnitrostátních právních 
předpisech v souladu s právními předpisy 
Společenství. Až na nezbytné případy, jako 
je ochrana bezpečnosti života, by výjimky 
neměly vést k výlučnému využívání 
některých služeb, ale měly by spíše určovat 
pořadí důležitosti, aby v témže pásmu 
mohly společně fungovat pokud možno 
i další služby nebo technologie. Aby si 
držitel oprávnění mohl svobodně vybrat 
ten nejúčinnější prostředek pro přenos 
obsahu služeb poskytovaných 
prostřednictvím rádiových frekvencí, 
nemělo by oprávnění k užívání rádiových 
frekvencí tento obsah regulovat.

podporovat sociální, regionální a územní 
soudržnost či zamezení neúčinného 
využívání spektra, by mělo být možné 
udělovat jen v nezbytných případech 
a v přiměřeném počtu. Mezi tyto cíle by 
měla rovněž patřit podpora kulturní 
a jazykové rozmanitosti a plurality médií, 
stanovená ve vnitrostátních právních 
předpisech v souladu s právními předpisy 
Společenství. V tomto rámci tedy mohou 
být individuální práva držitele oprávnění 
na užívání spojena s povinnostmi, které se 
týkají obsahu konkrétních služeb. Až na 
nezbytné případy, jako je ochrana 
bezpečnosti života, by výjimky neměly 
vést k výlučnému využívání některých 
služeb, ale měly by spíše určovat pořadí 
důležitosti, aby v témže pásmu mohly 
společně fungovat pokud možno i další 
služby nebo technologie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Katerina Batzeli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Uživatelé spektra by měli mít možnost 
svobodně si vybírat služby, které chtějí 
prostřednictvím spektra nabízet, 
s výhradou přechodných opatření 
týkajících se dříve nabytých práv. Výjimky 
ze zásady neutrality vůči službám, které 
vyžadují, aby poskytování konkrétní služby 
splňovalo jasně vymezené cíle obecného 
zájmu, jako je bezpečnost života, potřeba 
podporovat sociální, regionální a územní 
soudržnost či zamezení neúčinného 
využívání spektra, by mělo být možné 
udělovat jen v nezbytných případech 
a v přiměřeném počtu. Mezi tyto cíle by 

(22) Uživatelé spektra by měli mít možnost 
svobodně si vybírat služby, které chtějí 
prostřednictvím spektra nabízet, 
s výhradou přechodných opatření 
týkajících se dříve nabytých práv. Výjimky 
ze zásady neutrality vůči službám, které 
vyžadují, aby poskytování konkrétní služby 
splňovalo jasně vymezené cíle obecného 
zájmu, jako je bezpečnost života, potřeba 
podporovat sociální, regionální a územní 
soudržnost či zamezení neúčinného 
využívání spektra, by mělo být možné 
udělovat jen v nezbytných případech 
a v přiměřeném počtu. Mezi tyto cíle by 
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měla rovněž patřit podpora kulturní 
a jazykové rozmanitosti a plurality médií, 
stanovená ve vnitrostátních právních 
předpisech v souladu s právními předpisy 
Společenství. Až na nezbytné případy, jako 
je ochrana bezpečnosti života, by výjimky 
neměly vést k výlučnému využívání 
některých služeb, ale měly by spíše 
určovat pořadí důležitosti, aby v témže 
pásmu mohly společně fungovat pokud 
možno i další služby nebo technologie. 
Aby si držitel oprávnění mohl svobodně 
vybrat ten nejúčinnější prostředek pro 
přenos obsahu služeb poskytovaných 
prostřednictvím rádiových frekvencí, 
nemělo by oprávnění k užívání rádiových 
frekvencí tento obsah regulovat.

měla rovněž patřit podpora kulturní 
a jazykové rozmanitosti a plurality médií, 
stanovená ve vnitrostátních právních 
předpisech v souladu s právními předpisy
Společenství. 

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění 5 rámcové směrnice plně uznává, že oddělení mezi regulací přenosu 
a regulací obsahu by mělo zohledňovat stávající pouto mezi nimi. Členské státy proto musí 
mít nadále možnost spojit udělování individuálních práv na užívání frekvencí a povinnosti 
týkající se poskytování některých služeb obsahu.

Pozměňovací návrh 37
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Je v kompetenci členských států 
vymezit v souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy rozsah a povahu 
jakýchkoli výjimek týkajících se podpory
kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality
médií. 

(23) Je v kompetenci členských států 
vymezit v souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy, mezinárodně 
uznávanými plány přidělení rádiových 
frekvenčních pásem a obecnými zásadami 
práva Společenství rozsah a povahu 
jakéhokoli přidělení rádiových frekvencí 
s cílem zajistit podporu cílů kulturní 
a mediální politiky, jako je kulturní 
a jazyková rozmanitost a pluralita médií.

Or. en



PE405.980v01-00 14/62 AM\722479CS.doc
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Nezbytné pro zajištění právního souladu znění s pozměňovacím návrhem na základě čl. 9 
odst. 4 rámcové směrnice. Tento pozměňovací návrh doplňuje pozměňovací návrh 6 
zpravodaje.

Pozměňovací návrh 38
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k tomu, že rozdělení 
rádiového spektra mezi konkrétní 
technologie nebo služby představuje 
výjimku ze zásady technologické 
neutrality nebo neutrality vůči službám 
a omezuje svobodu výběru poskytovaných 
služeb nebo používaných technologií, měl 
by být jakýkoliv návrh na takovéto 
rozdělení průhledný a měl by podléhat 
veřejné konzultaci.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Právní soulad s pozměňovacím návrhem k čl. 6 odst. 1. 

Pozměňovací návrh 39
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k tomu, že rozdělení 
rádiového spektra mezi konkrétní 
technologie nebo služby představuje 
výjimku ze zásady technologické 
neutrality nebo neutrality vůči službám 
a omezuje svobodu výběru poskytovaných 
služeb nebo používaných technologií, měl 

vypouští se
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by být jakýkoliv návrh na takovéto 
rozdělení průhledný a měl by podléhat 
veřejné konzultaci.

Or. en

Odůvodnění

Právní soulad se zásadami technologické neutrality a neutrality vůči službám. 

Pozměňovací návrh 40
Ignasi Guardans Cambó

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 47 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47a) Tam, kde je nezbytné přijmout 
harmonizační opatření pro provádění 
politiky Společenství v oblasti elektronické 
komunikace a spektra, která přesahují 
technická prováděcí opatření, předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh.

Or. en

Odůvodnění

Harmonizační opatření, která zahrnují doplnění nových zásadních ustanovení do 
předpisového rámce, by měla mít formu legislativního návrhu. Pouze přímé uplatňování 
pravidel stanovených v tomto rámci nebo vložení jiných než podstatných prvků by mělo být 
předmětem postupů projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 41
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 47 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47a) Tam, kde je nezbytné přijmout 
harmonizační opatření pro provádění 
politiky Společenství v oblasti elektronické 
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komunikace a spektra, která přesahují 
technická prováděcí opatření, předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh.

Or. en

Odůvodnění

(Trautmannová, pozměňovací návrh 6 – částečně změněné odůvodnění) Cílem pozměňovacího 
návrhu je zajistit právní soulad s bodem odůvodnění 7a a čl. 1 odst. 2 rozhodnutí 
1999/468/ES: Opatření, která vkládají nové podstatné návrhy do předpisového rámce, musí 
mít formu legislativního návrhu. Pouze jiné než podstatné prvky mohou podléhat postupu 
projednávání ve výborech. Harmonizace spektra není jiný než podstatný prvek této směrnice.

Pozměňovací návrh 42
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 47 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47a) Tam, kde je nezbytné přijmout 
harmonizační opatření pro provádění 
politiky Společenství v oblasti elektronické 
komunikace a spektra, která přesahují 
technická prováděcí opatření, předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zajistit právní soulad s bodem odůvodnění 7a a čl. 1 odst. 2 
rozhodnutí 1999/468/ES: Opatření, která vkládají nové podstatné návrhy do předpisového 
rámce, musí mít formu legislativního návrhu. Pouze jiné než podstatné prvky mohou podléhat 
postupu projednávání ve výborech. 
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Pozměňovací návrh 43
Ignasi Guardans Cambó

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Komisi by měla být zejména udělena 
pravomoc přijímat prováděcí předpisy 
týkající se oznámení podle článku 7 
rámcové směrnice, harmonizace v oblasti 
spektra a číslování a rovněž ve věcech 
spojených s bezpečností sítí a služeb, 
označení nadnárodních trhů, provádění 
norem a harmonizovaného uplatňování 
ustanovení předpisového rámce. Rovněž by 
jí měla být udělena pravomoc přijímat 
prováděcí opatření k aktualizaci příloh I 
a II přístupové směrnice s ohledem na 
vývoj trhu a technologií a přijímat 
prováděcí opatření k harmonizaci pravidel, 
podmínek a postupů pro udělování 
oprávnění pro sítě a služby elektronických 
komunikací. Protože tato opatření mají 
obecný rozsah a jejich účelem je doplnit 
tyto směrnice o nové jiné než podstatné 
prvky, musí být přijata regulativním 
postupem s kontrolou, stanoveným 
článkem 5a rozhodnutí 1999/468/ES. 
Pokud ze závažných naléhavých důvodů 
nelze obvyklé lhůty pro regulativní postup 
s kontrolou dodržet, měla by mít Komise
možnost použít postup pro naléhavé 
případy, stanovený čl. 5a odst. 6 
uvedeného rozhodnutí,

(60) Komisi by měla být zejména udělena 
pravomoc přijímat prováděcí předpisy 
týkající se oznámení podle článku 7 
rámcové směrnice, harmonizace v oblasti 
spektra a číslování a rovněž ve věcech 
spojených s bezpečností sítí a služeb, 
označení nadnárodních trhů, provádění 
norem a harmonizovaného uplatňování 
ustanovení předpisového rámce. Rovněž by 
jí měla být udělena pravomoc přijímat 
prováděcí opatření k aktualizaci příloh I 
a II přístupové směrnice s ohledem na 
vývoj trhu a technologií a přijímat 
prováděcí opatření k harmonizaci pravidel, 
podmínek a postupů pro udělování 
oprávnění pro sítě a služby elektronických 
komunikací. Protože tato opatření mají 
obecný rozsah a jejich účelem je doplnit 
tyto směrnice o nové jiné než podstatné 
prvky, musí být přijata regulativním 
postupem s kontrolou, stanoveným 
článkem 5a rozhodnutí 1999/468/ES. 
Vzhledem k tomu, že použití regulativního 
postupu s kontrolou by v rámci obvyklých 
lhůt mohlo v určitých výjimečných 
situacích bránit včasnému přijetí 
prováděcích opatření, měly by Evropský 
parlament, Rada a Komise urychleně 
jednat ve snaze zajistit včasné přijetí 
těchto opatření,

Or. en

Odůvodnění

Ze závažných naléhavých důvodů by Evropský parlament, Rada a Komise měly urychleně 
jednat ve snaze zajistit včasné přijetí opatření projednáním ve výborech.
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Pozměňovací návrh 44
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Komisi by měla být zejména udělena 
pravomoc přijímat prováděcí předpisy 
týkající se oznámení podle článku 7 
rámcové směrnice, harmonizace v oblasti 
spektra a číslování a rovněž ve věcech 
spojených s bezpečností sítí a služeb, 
označení nadnárodních trhů, provádění 
norem a harmonizovaného uplatňování 
ustanovení předpisového rámce. Rovněž by 
jí měla být udělena pravomoc přijímat 
prováděcí opatření k aktualizaci příloh I 
a II přístupové směrnice s ohledem na 
vývoj trhu a technologií a přijímat 
prováděcí opatření k harmonizaci 
pravidel, podmínek a postupů pro 
udělování oprávnění pro sítě a služby 
elektronických komunikací. Protože tato 
opatření mají obecný rozsah a jejich 
účelem je doplnit tyto směrnice o nové jiné 
než podstatné prvky, musí být přijata 
regulativním postupem s kontrolou, 
stanoveným článkem 5a rozhodnutí 
1999/468/ES. Pokud ze závažných 
naléhavých důvodů nelze obvyklé lhůty 
pro regulativní postup s kontrolou 
dodržet, měla by mít Komise možnost 
použít postup pro naléhavé případy, 
stanovený čl. 5a odst. 6 uvedeného 
rozhodnutí,

(60) Komisi by měla být zejména udělena 
pravomoc přijímat prováděcí předpisy 
týkající se oznámení podle článku 7 
rámcové směrnice, harmonizace v oblasti 
číslování a rovněž ve věcech spojených 
s bezpečností sítí a služeb, označení 
nadnárodních trhů, provádění norem 
a harmonizovaného uplatňování ustanovení 
předpisového rámce. Protože tato opatření 
mají obecný rozsah a jejich účelem je 
doplnit tyto směrnice o nové jiné než 
podstatné prvky, musí být přijata 
regulativním postupem s kontrolou, 
stanoveným článkem 5a rozhodnutí 
1999/468/ES. Vzhledem k tomu, že použití 
regulativního postupu s kontrolou by 
v rámci obvyklých lhůt mohlo v určitých 
výjimečných situacích bránit včasnému 
přijetí prováděcích opatření, měly by 
Evropský parlament, Rada a Komise
urychleně jednat ve snaze zajistit včasné 
přijetí těchto opatření,

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné pro zajištění právního souladu s pozměňovacími návrhy nového článku 8a rámcové 
směrnice a pozměňovacími návrhy na základě článku 6a autorizační směrnice. Harmonizační 
opatření, která vkládají nové podstatné návrhy do předpisového rámce, musí mít formu 
legislativního návrhu. Pouze jiné než podstatné prvky mohou podléhat postupu projednávání 
ve výborech. Ze závažných naléhavých důvodů by Evropský parlament, Rada a Komise měly 
urychleně jednat ve snaze zajistit včasné přijetí projednáním ve výborech.
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Pozměňovací návrh 45
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou případů, na které se vztahuje 
čl. 7 odst. 10, článek 20 nebo článek 21, 
a pokud prováděcí předpisy přijaté 
v souladu s článkem 9c nestanoví jinak, 
zajistí členské státy, aby v případě, že mají 
vnitrostátní regulační orgány v úmyslu 
přijmout opatření podle této směrnice nebo 
podle zvláštních směrnic mající výrazný 
dopad na relevantní trh nebo že mají 
v úmyslu stanovit omezení v souladu 
s čl. 9 odst. 3 a 4, poskytnou zúčastněným 
stranám příležitost předložit k návrhu 
opatření v přiměřené lhůtě připomínky.

S výjimkou případů, na které se vztahuje 
čl. 7 odst. 10, článek 20 nebo článek 21, 
a pokud prováděcí předpisy přijaté 
v souladu s článkem 9c nestanoví jinak, 
zajistí členské státy, aby v případě, že mají 
vnitrostátní regulační orgány v úmyslu 
přijmout opatření podle této směrnice nebo 
podle zvláštních směrnic mající výrazný 
dopad na relevantní trh, poskytnou 
zúčastněným stranám příležitost předložit 
k návrhu opatření v přiměřené lhůtě 
připomínky.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se, aby byla vyváženým způsobem posouzena jak hospodářská, tak veřejná hodnota 
spektra s cílem jeho účinné správy. Udělení části spektra pro plnění cílů obecného zájmu 
proto nepředstavuje omezení navrhované zásady neutrality vůči službám nebo výjimku z této 
zásady, ale její doplnění. Není proto odůvodněné ukládat dodatečné konzultační postupy.

Pozměňovací návrh 46
Katerina Batzeli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 7 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) uložit, pozměnit nebo zrušit povinnost 
operátora podle článku 16 ve spojení 
s články 5 a 9 až 13 směrnice 2002/19/ES 

(c) uložit, pozměnit nebo zrušit povinnost 
operátora podle článku 16 ve spojení 
s články 5 – včetně odst. 1 písm. b) – a 9 až 
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(přístupové směrnice) a článku 17 směrnice 
2002/22/ES (směrnice o univerzální 
službě) 

13 směrnice 2002/19/ES (přístupové 
směrnice) a článku 17 směrnice 
2002/22/ES (směrnice o univerzální 
službě) 

Or. en

Odůvodnění

Cílem opatření na základě čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 2002/19 (přístupová směrnice) je 
zachování plurality médií a kulturní rozmanitosti v oblasti digitální televize, a proto tato
opatření jednoznačně spadají do působnosti členských států.

Pozměňovací návrh 47
Guy Bono

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. e
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 4 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) uplatňují zásadu, že koncoví uživatelé 
by měli mít možnost získat přístup 
k jakémukoliv zákonnému obsahu a šířit 
jej a používat jakékoliv zákonné aplikace 
a/nebo služby podle své volby.

g) uplatňují zásadu, že koncoví uživatelé 
mají právo k přístupu a šíření jakéhokoliv
obsahu a používat jakékoliv aplikace 
a/nebo služby podle své volby, s výhradou 
uplatnění vnitrostátních trestněprávních 
předpisů, pokud jde o veřejný pořádek, 
veřejnou bezpečnost a veřejnou mravnost.

Or. fr

Odůvodnění

Použití přívlastku „zákonnému“ před slovem „obsahu“ a „zákonné“ před slovem 
„služby“ neumožňuje pokrýt případný počítačový podvod, kterého by se koncoví uživatelé 
mohli dopustit, a kromě toho může být matoucí. Je tedy potřeba stanovit, že vnitrostátní orgán 
zajistí, aby veškeré činnosti, kterých se ustanovení týká, byly umožněny, pokud uživatel 
neporuší tyto vnitrostátní trestněprávní předpisy (zejména v oblasti šíření obsahů 
souvisejících s dětskou pornografií či rasismem).
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Pozměňovací návrh 48
Katerina Batzeli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. e
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 4 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zajišťují spolupráci podniků, které 
poskytují sítě a služby elektronických 
komunikací, s odvětvími, které se zabývají 
ochranou a podporou zákonného obsahu 
v sítích a službách elektronických 
komunikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. e
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 4 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zajišťují spolupráci podniků, které 
poskytují sítě a služby elektronických 
komunikací, s odvětvími, které se zabývají 
ochranou a podporou zákonného obsahu 
v sítích a službách elektronických 
komunikací.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se vkládá do kapitoly III s názvem „Úkoly vnitrostátních 
regulačních orgánů“. Ukládá sítím a službám elektronických komunikací povinnost 
spolupracovat s držiteli práv duševního vlastnictví (autory, producenty, umělci) při vytváření 
společných způsobů a prostředků ochrany a propagace děl chráněných autorským právem.
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Pozměňovací návrh 50
Guy Bono

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. e
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 8 – odst. 4 – písm. g a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) uplatňují zásadu, že nesmí dojít 
k zavedení žádného omezení práv 
a svobod koncových uživatelů bez 
předchozího rozhodnutí soudního orgánu, 
s výjimkou případu vyšší moci nebo 
naléhavých požadavků spojených se 
zachováním integrity a bezpečnosti sítí.

Or. fr

Odůvodnění

S výjimkou případu vyšší moci nebo naléhavých požadavků spojených se zachováním integrity 
a bezpečnosti sítí musí o veškerých omezeních práv a svobod koncových uživatelů rozhodnout 
soudní orgán, který je přirozeným strážcem svobod.

Pozměňovací návrh 51
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Článek 8 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Vkládá se nový článek 8a, který zní:
„Článek 8a

Koordinace politik rádiového spektra ve 
Společenství

1. Členské státy spolupracují mezi sebou 
a s Komisí na strategickém plánování 
a případné harmonizaci používání 
rádiových frekvencí ve Společenství. 
Zajistí soulad přístupů politiky v oblasti 
spektra s ostatními vnitrostátními 
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politikami nebo politikami EU, např. 
s mediální politikou.
2. Členské státy zajistí koordinaci 
politických přístupů a případně 
harmonizované podmínky týkající se 
dostupnosti a účinného využívání 
rádiového spektra, které jsou nezbytné pro 
vytvoření a fungování vnitřního trhu, a to 
v souladu s hospodářskými, politickými, 
kulturními, zdravotními a sociálními 
aspekty spojenými s užíváním rádiového 
spektra.
3. Členské státy zajistí koordinované 
a včasné poskytování informací 
o přidělování, dostupnosti a užívání 
rádiových frekvencí ve Společenství.
4. Členské státy zajistí účinnou koordinaci 
zájmů Společenství v mezinárodních 
organizacích, pokud rádiové spektrum 
ovlivňuje politiky Společenství.
5. Zřizuje se Výbor pro politiku rádiového 
spektra (RSPC) s cílem přispět k naplnění 
cílů stanovených v odstavcích 1 až 4. 
Tento výbor má poradní funkci vůči 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi 
v otázkách politiky rádiového spektra. 
RSPC se skládá z jednoho předního 
zástupce z každého vnitrostátního 
regulačního orgánu, který je odpovědný 
za politiku rádiového spektra a/nebo za 
regulaci médií v každém členském státě. 
Členem RSPC je také Komise, nemá však 
právo hlasovat.
6. RSPC přijímá na žádost Evropského 
parlamentu, Rady nebo Komise nebo 
z vlastního podnětu na základě hlasování 
kvalifikovanou většinou stanoviska. Každý 
členský stát má jeden hlas, Komise se 
hlasování neúčastní.
7. Komise v nejvyšší míře zohlední 
stanovisko RSPC, každé tři roky stanoví 
společné politické cíle a vydá nezávazné 
pokyny pro rozvoj politiky spektra 
Společenství.
8. Komise může při co nejvyšším 
zohlednění stanoviska RSPC navrhovat 
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legislativní opatření k plnění společných 
politických cílů uvedených v odstavci 7.
9. Pokud je to nezbytné pro zajištění 
účinné koordinace zájmů Společenství 
v mezinárodních organizacích, může 
Komise se souhlasem RSPC navrhnout 
Evropskému parlamentu a Radě mandát 
k vyjednávání.
10. RSPC předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu 
o činnosti.“

Or. en

Odůvodnění

Strategické plánování v oblasti rádiového spektra na úrovni EU vyžaduje dodržování 
závazných mezinárodních dohod a pravomocí členských států v oblasti rádiového spektra. 
Pouze prostřednictvím koordinace politických přístupů dosáhne správa spektra v EU pokroku. 
Nový výbor, složený z jednoho zástupce každého regulačního orgánu pro oblast 
telekomunikací a/nebo médií v členských státech – čímž se zohledňuje pouto mezi regulací 
přenosu a regulací obsahu, je navrhován proto, aby pomohl s rozvojem integrované politiky 
spektra EU.

Pozměňovací návrh 52
Ignasi Guardans Cambó

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Vkládá se nový článek 8a, který zní:
  „Článek 8a

Koordinace politik rádiového spektra ve 
Společenství

1. Členské státy spolupracují mezi sebou 
a s Komisí na strategickém plánování 
a případné harmonizaci používání 
rádiových frekvencí ve Společenství. 
Zajistí soulad přístupů politiky v oblasti 
spektra s ostatními vnitrostátními 
politikami nebo politikami EU, např. 
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s mediální politikou.
2. Členské státy zajistí koordinaci 
politických přístupů a případně 
harmonizované podmínky týkající se 
dostupnosti a účinného využívání 
rádiového spektra, které jsou nezbytné pro 
vytvoření a fungování vnitřního trhu, a to 
v souladu s hospodářskými, politickými, 
kulturními, zdravotními a sociálními 
aspekty spojenými s užíváním rádiového 
spektra.
3. Členské státy zajistí koordinované 
a včasné poskytování informací 
o přidělování, dostupnosti a užívání 
rádiových frekvencí ve Společenství.
4. Členské státy zajistí účinnou koordinaci 
zájmů Společenství v mezinárodních 
organizacích, pokud rádiové spektrum 
ovlivňuje politiky Společenství.
5. Zřizuje se Výbor pro politiku rádiového 
spektra (RSPC) s cílem přispět k naplnění 
cílů stanovených v odstavcích 1 až 4. 
Tento výbor má poradní funkci vůči 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi 
v otázkách politiky rádiového spektra. 
RSPC se skládá z jednoho předního 
zástupce z každého vnitrostátního 
regulačního orgánu, který je odpovědný 
za politiku rádiového spektra a/nebo za 
regulaci médií v každém členském státě. 
Členem RSPC je také Komise, nemá však 
právo hlasovat.
6. RSPC přijímá na žádost Evropského 
parlamentu, Rady nebo Komise nebo 
z vlastního podnětu na základě hlasování 
kvalifikovanou většinou stanoviska. Každý 
členský stát má jeden hlas, Komise se 
hlasování neúčastní.
7. Komise v nejvyšší míře zohlední 
stanovisko RSPC, každé tři roky stanoví 
společné politické cíle a vydá nezávazné 
pokyny pro rozvoj politiky spektra 
Společenství.
8. Komise může při co nejvyšším 
zohlednění stanoviska RSPC navrhovat 
legislativní opatření k plnění společných 
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politických cílů uvedených v odstavci 7.
9. Pokud je to nezbytné pro zajištění 
účinné koordinace zájmů Společenství 
v mezinárodních organizacích, může 
Komise se souhlasem RSPC navrhnout 
Evropskému parlamentu a Radě mandát 
k vyjednávání.
10. RSPC předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu 
o činnosti.“

Or. en

Justification

An effective policy framework is needed to ensure the cooperation of Member States with 
each other and the Commission with regard to the strategic planning of radio spectrum in the 
Community. Only through a better coordination of policy approaches will spectrum 
management in the EU advance. This also calls for a more coordinated participation of EU 
Member States in international fora. A new streamlined Committee, the RSPC, built upon the 
Radio Spectrum Committee and the Radio Spectrum Policy Group, and including members 
from each national authority reponding for media regulation, is proposed to assist in the 
development of an integral EU spectrum policy.

Pozměňovací návrh 53
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 a (nový)
Směrnice 2002/21/ES
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Vkládá se nový článek 8a, který zní:
„Článek 8a

Koordinace politik rádiového spektra ve 
Společenství

1. Členské státy spolupracují mezi sebou 
a s Komisí na strategickém plánování 
a případné harmonizaci používání 
rádiových frekvencí ve Společenství. 
Zajistí soulad přístupů politiky v oblasti 
spektra s ostatními vnitrostátními 
politikami nebo politikami EU, např. 
s mediální politikou.
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2. Členské státy zajistí koordinaci 
politických přístupů a případně 
harmonizované podmínky týkající se 
dostupnosti a účinného využívání 
rádiového spektra, které jsou nezbytné pro 
vytvoření a fungování vnitřního trhu, a to 
v souladu s hospodářskými, politickými, 
kulturními, zdravotními a sociálními 
aspekty spojenými s užíváním rádiového 
spektra.
3. Členské státy zajistí koordinované 
a včasné poskytování informací 
o přidělování, dostupnosti a užívání 
rádiových frekvencí ve Společenství.
4. Členské státy zajistí účinnou koordinaci 
zájmů Společenství v mezinárodních 
organizacích, pokud rádiové spektrum 
ovlivňuje politiky Společenství.
5. Zřizuje se Výbor pro politiku rádiového 
spektra (RSPC) s cílem přispět k naplnění 
cílů stanovených v odstavcích 1 až 4. 
Tento výbor má poradní funkci vůči 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi 
v otázkách politiky rádiového spektra. 
RSPC se skládá z jednoho předního 
zástupce z každého vnitrostátního 
regulačního orgánu, který je odpovědný 
za politiku rádiového spektra a/nebo za 
regulaci médií v každém členském státě. 
Členem RSPC je také Komise, nemá však 
právo hlasovat.
6. RSPC přijímá na žádost Evropského 
parlamentu, Rady nebo Komise nebo 
z vlastního podnětu na základě hlasování 
kvalifikovanou většinou stanoviska. Každý 
členský stát má jeden hlas, Komise se 
hlasování neúčastní.
7. Komise v nejvyšší míře zohlední 
stanovisko RSPC, každé tři roky stanoví 
společné politické cíle a vydá nezávazné 
pokyny pro rozvoj politiky spektra 
Společenství.
8. Komise může při co nejvyšším 
zohlednění stanoviska RSPC navrhovat 
legislativní opatření k plnění společných 
politických cílů uvedených v odstavci 7.
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9. Pokud je to nezbytné pro zajištění 
účinné koordinace zájmů Společenství 
v mezinárodních organizacích, může 
Komise se souhlasem RSPC navrhnout 
Evropskému parlamentu a Radě mandát 
k vyjednávání.
10. RSPC předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu 
o činnosti.“

Or. en

Odůvodnění

Nový výbor, složený z jednoho zástupce každého regulačního orgánu pro oblast 
telekomunikací a médií v členských státech – čímž se zohledňuje pouto mezi regulací přenosu 
a regulací obsahu, je navrhován proto, aby pomohl s rozvojem integrované politiky spektra 
EU.

Pozměňovací návrh 54
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí na svých územích 
účinnou správu rádiových frekvencí pro 
služby elektronických komunikací 
v souladu s článkem 8. Zajistí, aby se při 
rozdělování a přidělování takových 
rádiových frekvencí vnitrostátními 
regulačními orgány vycházelo 
z objektivních, průhledných, 
nediskriminačních a přiměřených kritérií.

1. Vzhledem k tomu, že rádiové frekvence 
jsou veřejným statkem, který má 
významnou sociální, kulturní 
a hospodářskou hodnotu, zajistí členské 
státy na svých územích účinnou správu 
rádiových frekvencí pro služby 
elektronických komunikací v souladu 
s článkem 8. Zajistí, aby se při rozdělování 
a přidělování takových rádiových frekvencí 
vnitrostátními regulačními orgány 
vycházelo z objektivních, průhledných, 
nediskriminačních a přiměřených kritérií.

Or. en

Odůvodnění

Není pochyb o tom, že rádiové spektrum je nedostatkovým zdrojem. Proto by měla být zvážena 
jak jeho hospodářská, tak jeho veřejná hodnota, a to vyváženým způsobem s cílem dosáhnout 
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jeho účinné správy.

Pozměňovací návrh 55
Katerina Batzeli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dodržet omezení v souladu s odstavcem 
4 níže.

d) dodržet omezení v souladu s odstavcem 
4 níže, včetně omezení usilujících 
o prosazování cílů kulturní a mediální 
politiky.

Or. en

Odůvodnění

Cíle kulturní a mediální politiky by měly být výslovně zmíněny, neboť představují jeden 
z hlavních argumentů pro to, aby členské státy zavedly omezení zásady neutrality vůči 
službám a zásadu technologické neutrality.

Pozměňovací návrh 56
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dodržet omezení v souladu s odstavcem 
4 níže.

d) plnit cíle obecného zájmu v souladu 
s odstavcem 4 níže.

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné pro zajištění souladu s čl. 9 odst. 4.
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Pozměňovací návrh 57
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dodržet omezení v souladu s odstavcem 
4 níže.

d) plnit cíle obecného zájmu v souladu 
s odstavcem 4 níže.

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné pro zajištění pojmového souladu s pozměňovacími návrhy v čl. 9 odst. 4 rámcové 
směrnice.

Pozměňovací návrh 58
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech otevřených pro služby 
elektronických komunikací bylo možné 
poskytovat všechny typy služeb 
elektronických komunikací. Členské státy 
však mohou na poskytované typy služeb 
elektronických komunikací uvalit
přiměřená a nediskriminační omezení. 

4. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech dostupných pro služby 
elektronických komunikací stanovené 
v jejich tabulkách pro vnitrostátní 
přidělování frekvence 
a v Radiokomunikačním řádu 
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)
bylo možné poskytovat všechny typy 
služeb elektronických komunikací. Členské 
státy však mohou pro poskytované typy 
služeb elektronických komunikací 
přijmout přiměřená a nediskriminační 
opatření. .

Or. en
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Odůvodnění

Neutralita služby by měla být definována podle možnosti nabízené Radiokomunikačním řádem 
ITU, který stanoví, které služby mohou existovat vedle sebe v různých pásmech. V důsledku 
této právně zdravé definice neutrality služeb nejsou opatření přijatá v rámci 
Radiokomunikačního řádu ITU pro zajištění cílů veřejného zájmu omezením, ale důsledkem 
této zásady.

Pozměňovací návrh 59
Katerina Batzeli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech otevřených pro služby 
elektronických komunikací bylo možné 
poskytovat všechny typy služeb 
elektronických komunikací. Členské státy 
však mohou na poskytované typy služeb 
elektronických komunikací uvalit 
přiměřená a nediskriminační omezení.

4. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech dostupných pro služby 
elektronických komunikací stanovené 
v jejich tabulkách pro vnitrostátní 
přidělování frekvence 
a v Radiokomunikačním řádu 
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)
bylo možné poskytovat všechny typy 
služeb elektronických komunikací. Členské 
státy však mohou na poskytované typy 
služeb elektronických komunikací uvalit 
přiměřená a nediskriminační omezení.

Or. en

Odůvodnění

Tabulky pro vnitrostátní přidělení zůstávají hlavním nástrojem pro přidělování kmitočtových 
pásem. Kromě toho je nezbytné vyjasnit, že zásada neutrality by měla být v souladu 
s Radiokomunikačním řádem ITU, který poskytuje hlavní ochranu proti interferenci. 
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Pozměňovací návrh 60
Ignasi Guardans Cambó

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech otevřených pro služby 
elektronických komunikací bylo možné 
poskytovat všechny typy služeb 
elektronických komunikací. Členské státy 
však mohou na poskytované typy služeb 
elektronických komunikací uvalit 
přiměřená a nediskriminační omezení.

4. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech dostupných pro služby 
elektronických komunikací stanovené 
v jejich tabulkách pro vnitrostátní 
přidělování frekvence 
a v Radiokomunikačním řádu 
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)
bylo možné poskytovat všechny typy 
služeb elektronických komunikací. Členské 
státy však mohou na poskytované typy 
služeb elektronických komunikací uvalit 
přiměřená a nediskriminační omezení.

Or. en

Odůvodnění

Neutralita služby by měla být omezena na možnosti nabízené Radiokomunikačním řádem ITU, 
který stanoví, které služby mohou existovat vedle sebe v různých pásmech.

Pozměňovací návrh 61
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech otevřených pro služby 
elektronických komunikací bylo možné 
poskytovat všechny typy služeb 

4. Pokud druhý pododstavec nebo opatření 
přijatá podle článku 9c nestanoví jinak, 
členské státy zajistí, aby v kmitočtových 
pásmech dostupných pro služby 
elektronických komunikací stanovené 
v jejich tabulkách pro vnitrostátní 
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elektronických komunikací. Členské státy 
však mohou na poskytované typy služeb 
elektronických komunikací uvalit
přiměřená a nediskriminační omezení.

přidělování frekvence 
a v Radiokomunikačním řádu 
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)
bylo možné poskytovat všechny typy 
služeb elektronických komunikací. Členské 
státy však mohou pro poskytované typy 
služeb elektronických komunikací 
přijmout přiměřená a nediskriminační 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

Neutralita služby by měla být definována podle možnosti nabízené Radiokomunikačním řádem 
ITU, který stanoví, které služby mohou existovat vedle sebe v různých pásmech. V důsledku 
této právně zdravé definice neutrality služeb nejsou opatření přijatá v rámci 
Radiokomunikačního řádu ITU pro zajištění cílů veřejného zájmu omezením, ale důsledkem 
této zásady. Z důvodů průhlednosti by veškeré cíle obecného zájmu měly být definovány ve 
vnitrostátních právních předpisech v souladu s právem Společenství. 

Pozměňovací návrh 62
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Omezení, která požadují, aby služba byla 
poskytována v určitém pásmu, musí být 
odůvodněná plněním cíle obecného zájmu 
v souladu s právními předpisy 
Společenství, jako je bezpečnost života, 
podpora sociální, regionální nebo územní 
soudržnosti, zamezení neúčinného 
využívání rádiových frekvencí nebo 
podpora kulturní a jazykové rozmanitosti
a plurality médií, stanovená ve 
vnitrostátních právních předpisech 
v souladu s právními předpisy 
Společenství. 

Opatření, která požadují, aby služba byla 
poskytována v určitém pásmu, musí být 
odůvodněná plněním cíle obecného zájmu 
stanoveného vnitrostátními právními 
předpisy v souladu s právními předpisy 
Společenství, jako je bezpečnost života, 
podpora sociální, regionální nebo územní 
soudržnosti, zamezení neúčinného 
využívání rádiových frekvencí nebo 
podpora cílů kulturní a mediální politiky, 
jako je kulturní a jazyková rozmanitost
a pluralita médií. 

Or. en
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Odůvodnění

Neutralita služby by měla být definována podle možnosti nabízené Radiokomunikačním řádem 
ITU, který stanoví, které služby mohou existovat vedle sebe v různých pásmech. V důsledku 
této právně zdravé definice neutrality služeb nejsou opatření přijatá v rámci 
Radiokomunikačního řádu ITU pro zajištění cílů veřejného zájmu omezením, ale důsledkem 
této zásady.

Pozměňovací návrh 63
Ignasi Guardans Cambó

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Omezení, která požadují, aby služba byla 
poskytována v určitém pásmu, musí být 
odůvodněná plněním cíle obecného zájmu 
v souladu s právními předpisy 
Společenství, jako je bezpečnost života, 
podpora sociální, regionální nebo územní 
soudržnosti, zamezení neúčinného 
využívání rádiových frekvencí nebo 
podpora kulturní a jazykové rozmanitosti
a plurality médií, stanovená ve 
vnitrostátních právních předpisech 
v souladu s právními předpisy 
Společenství. 

Omezení, která požadují, aby služba 
elektronických komunikací byla 
poskytována v určitém pásmu, musí být 
odůvodněná plněním cíle obecného zájmu 
stanoveného ve vnitrostátních právních 
předpisech v souladu s právními předpisy 
Společenství, jako je bezpečnost života, 
podpora sociální, regionální nebo územní 
soudržnosti, zamezení neúčinného 
využívání rádiových frekvencí nebo 
podpora cílů kulturní a mediální politiky, 
jako je kulturní a jazyková rozmanitost
a pluralita médií. 

Or. en

Odůvodnění

Způsob výkladu cílů obecného zájmu v jednotlivých členských státech by měl být ponechán na 
subsidiaritě. Na druhou stranu pouhá zmínka o „podpoře kulturní a jazykové rozmanitosti a 
plurality médií“ je příliš omezená a nezahrnuje všechny cíle obecného zájmu, o něž usilují 
audiovizuální mediální politiky.
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Pozměňovací návrh 64
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Omezení, která požadují, aby služba byla 
poskytována v určitém pásmu, musí být 
odůvodněná plněním cíle obecného zájmu 
v souladu s právními předpisy 
Společenství, jako je bezpečnost života, 
podpora sociální, regionální nebo územní 
soudržnosti, zamezení neúčinného 
využívání rádiových frekvencí nebo 
podpora kulturní a jazykové rozmanitosti
a plurality médií, stanovená ve 
vnitrostátních právních předpisech 
v souladu s právními předpisy 
Společenství.

Opatření, která požadují, aby služba byla 
poskytována v určitém pásmu, musí být 
odůvodněná plněním cíle obecného zájmu 
stanoveného vnitrostátními právními 
předpisy v souladu s právními předpisy 
Společenství, jako je bezpečnost života, 
podpora sociální, regionální nebo územní 
soudržnosti, zamezení neúčinného 
využívání rádiových frekvencí nebo 
podpora cílů kulturní a mediální politiky, 
jako je kulturní a jazyková rozmanitost
a pluralita médií.

Or. en

Odůvodnění

Neutralita služby by měla být definována podle možnosti nabízené Radiokomunikačním řádem 
ITU, který stanoví, které služby mohou existovat vedle sebe v různých pásmech. V důsledku 
této právně zdravé definice neutrality služeb nejsou opatření přijatá v rámci 
Radiokomunikačního řádu ITU pro zajištění cílů veřejného zájmu omezením, ale důsledkem 
této zásady. Z důvodů průhlednosti by veškeré cíle obecného zájmu měly být definovány ve 
vnitrostátních právních předpisech v souladu s právem Společenství. 

Pozměňovací návrh 65
Gyula Hegyi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Omezení, která požadují, aby služba byla 
poskytována v určitém pásmu, musí být 
odůvodněná plněním cíle obecného zájmu 

Omezení, která požadují, aby služba byla 
poskytována v určitém pásmu, musí být 
odůvodněná plněním cíle obecného zájmu 
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v souladu s právními předpisy 
Společenství, jako je bezpečnost života, 
podpora sociální, regionální nebo územní 
soudržnosti, zamezení neúčinného 
využívání rádiových frekvencí nebo 
podpora kulturní a jazykové rozmanitosti a 
plurality médií, stanovená ve vnitrostátních 
právních předpisech v souladu s právními 
předpisy Společenství. 

v souladu s právními předpisy 
Společenství, jako je bezpečnost života, 
podpora sociální, regionální nebo územní 
soudržnosti, zamezení neúčinného 
využívání rádiových frekvencí, vzdělání
nebo podpora kulturní a jazykové 
rozmanitosti a plurality médií, stanovená 
ve vnitrostátních právních předpisech 
v souladu s právními předpisy 
Společenství. 

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k významu vzdělání v naší společnosti je nezbytné zmínit ho jako cíl pro odůvodnění 
přiměřených a nediskriminačních omezení uložených pro neutralitu vůči službám.

Pozměňovací návrh 66
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Omezení, které v konkrétním pásmu 
zakazuje poskytování jiné služby, lze 
stanovit pouze v případech odůvodněných 
potřebou chránit služby zajišťující 
bezpečnost života.

Opatření, které v konkrétním pásmu 
zakazuje poskytování jiné služby 
elektronické komunikace, lze stanovit 
pouze v případech odůvodněných potřebou 
chránit služby zajišťující bezpečnost života 
nebo zabránit škodlivé interferenci.

Or. en

Odůvodnění

Neutralita služby by měla být definována podle možnosti nabízené Radiokomunikačním řádem 
ITU, který stanoví, které služby mohou existovat vedle sebe v různých pásmech. V důsledku 
této právně zdravé definice neutrality služeb nejsou opatření přijatá v rámci 
Radiokomunikačního řádu ITU pro zajištění cílů veřejného zájmu omezením, ale důsledkem 
této zásady.
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Pozměňovací návrh 67
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Omezení, které v konkrétním pásmu 
zakazuje poskytování jiné služby, lze 
stanovit pouze v případech odůvodněných 
potřebou chránit služby zajišťující 
bezpečnost života. 

Opatření, které v konkrétním pásmu 
zakazuje poskytování jiné služby 
elektronické komunikace, lze stanovit 
pouze v případech odůvodněných potřebou 
chránit služby zajišťující bezpečnost života
nebo zabránit škodlivé interferenci.

Or. en

Odůvodnění

Neutralita služby by měla být definována podle možnosti nabízené Radiokomunikačním řádem 
ITU, který stanoví, které služby mohou existovat vedle sebe v různých pásmech. V důsledku 
této právně zdravé definice neutrality služeb nejsou opatření přijatá v rámci 
Radiokomunikačního řádu ITU pro zajištění cílů veřejného zájmu omezením, ale důsledkem 
této zásady. Z důvodů průhlednosti by veškeré cíle obecného zájmu měly být definovány ve 
vnitrostátních právních předpisech v souladu s právem Společenství. 

Pozměňovací návrh 68
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nutnost ukládat omezení uvedená 
v odstavcích 3 a 4 členské státy pravidelně 
přezkoumávají.

5. Nutnost cílů obecného zájmu uvedená 
v odstavcích 3 a 4 členské státy pravidelně 
přezkoumávají.

Or. en
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Pozměňovací návrh 69
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

  5a. Členské státy mají v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy 
pravomoc vymezit rozsah, povahu 
a platnost opatření určených na podporu 
cílů kulturní a mediální politiky, jako je 
kulturní a jazyková rozmanitost 
a pluralita médií.

Or. en

Odůvodnění

Guardansův pozměňovací návrh 16: Slovo „omezení“ se mění na „opatření“ pro zajištění 
pojmového souladu s pozměňovacími návrhy v čl. 9 odst. 4 rámcové směrnice.

Pozměňovací návrh 70
Katerina Batzeli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je držitel práva uvedený v 
odstavci 1 poskytovatelem služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání 
a právo na užívání rádiových frekvencí 
mu bylo uděleno pro účely plnění 
zvláštního cíle obecného zájmu, může být 
žádost o nové posouzení podána pouze pro 
tu část rádiových frekvencí, která je pro 
plnění uvedeného cíle nezbytná. Ta část
rádiových frekvencí, která pro plnění 
uvedeného cíle v důsledku použití čl. 9 
odst. 3 a 4 nezbytná není, podléhá novému 
postupu pro přidělení podle čl. 7 odst. 2 
autorizační směrnice.

2. Omezení uvalená pro účely plnění 
zvláštního cíle obecného zájmu v rámci 
vnitrostátní kulturní a mediální politiky 
jsou vyňata z posuzovacího postupu podle 
tohoto článku.
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Or. en

Odůvodnění

Zvláštnosti cílů obecného zájmu v audiovizuálním odvětví, jež odůvodňují pravomoc 
členských států stanovit působnost, povahu a trvání těchto omezení zásady neutrality, by 
rovněž měly odůvodnit zvláštní posuzovací postup stanovený členskými státy.

Pozměňovací návrh 71
Ignasi Guardans Cambó

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je držitel práva uvedený 
v odstavci 1 poskytovatelem služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání a právo 
na užívání rádiových frekvencí mu bylo 
uděleno pro účely plnění zvláštního cíle 
obecného zájmu, může být žádost o nové 
posouzení podána pouze pro tu část 
rádiových frekvencí, která je pro plnění 
uvedeného cíle nezbytná. Ta část 
rádiových frekvencí, která pro plnění 
uvedeného cíle v důsledku použití čl. 9 
odst. 3 a 4 nezbytná není, podléhá novému 
postupu pro přidělení podle čl. 7 odst. 2 
autorizační směrnice.

2. Pokud je držitel práva uvedený 
v odstavci 1 poskytovatelem služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání a právo 
na užívání rádiových frekvencí mu bylo 
uděleno pro účely plnění zvláštního cíle 
obecného zájmu, včetně provozování 
vysílání, zůstane právo na užívání části 
rádiových frekvencí, která je pro plnění 
uvedeného cíle nezbytná, nezměněno až do 
jeho uplynutí. Ta část rádiových frekvencí, 
která pro plnění uvedeného cíle nezbytná 
není, podléhá novému postupu pro 
přidělení podle čl. 9 odst. 3 a 4 této 
směrnice a podle čl. 7 odst. 2 autorizační 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Provozovatelé vysílání by měli mít možnost pokračovat v poskytování vysílacích služeb 
a dokonce je dále rozvíjet (tj. HDTV) po přechodu na digitální vysílání. Část digitální 
dividendy, která nebude využita pro účely vysílání, by měla být znovu přidělena pro jiné účely 
v souladu se novými pravidly.
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Pozměňovací návrh 72
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je držitel práva uvedený 
v odstavci 1 poskytovatelem služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání a právo 
na užívání rádiových frekvencí mu bylo 
uděleno pro účely plnění zvláštního cíle 
obecného zájmu, může být žádost o nové 
posouzení podána pouze pro tu část 
rádiových frekvencí, která je pro plnění 
uvedeného cíle nezbytná. Ta část 
rádiových frekvencí, která pro plnění 
uvedeného cíle v důsledku použití čl. 9 
odst. 3 a 4 nezbytná není, podléhá novému 
postupu pro přidělení podle čl. 7 odst. 2 
autorizační směrnice.

2. Pokud je držitel práva uvedený 
v odstavci 1 poskytovatelem služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání a právo 
na užívání rádiových frekvencí mu bylo 
uděleno pro účely plnění zvláštního cíle 
obecného zájmu, zůstane právo na užívání 
části rádiových frekvencí, která je pro 
plnění uvedeného cíle přidělená, 
nezměněno až do jeho uplynutí. Ta část 
rádiových frekvencí, která pro plnění 
uvedeného cíle nezbytná není, podléhá 
novému postupu pro přidělení podle čl. 9 
odst. 3 a 4 této směrnice a podle čl. 7 
odst. 2 autorizační směrnice.

Or. en

Odůvodnění

(Trautmannová, pozměňovací návrh 29 – částečně změněn rozšířením ustanovení i na rádiové 
služby). Provozovatelé vysílání by měli mít možnost pokračovat v poskytování služeb 
a dokonce je dále rozvíjet po přechodu na digitální vysílání. 

Pozměňovací návrh 73
Marielle De Sarnez

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 a – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je držitel práva uvedený v 
odstavci 1 poskytovatelem služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání 
a právo na užívání rádiových frekvencí 
mu bylo uděleno pro účely plnění 

2: Tento článek se nepoužije, pokud 
omezení zavedená členskými státy 
spočívají v prosazování cílů kulturní 
politiky, jazykové rozmanitosti a plurality 
médií. 
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zvláštního cíle obecného zájmu, může být 
žádost o nové posouzení podána pouze pro 
tu část rádiových frekvencí, která je pro 
plnění uvedeného cíle nezbytná. Ta část 
rádiových frekvencí, která pro plnění 
uvedeného cíle v důsledku použití čl. 9 
odst. 3 a 4 nezbytná není, podléhá novému 
postupu pro přidělení podle čl. 7 odst. 2 
autorizační směrnice.

Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Ignasi Guardans Cambó

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 b – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
na jiné podniky převádět nebo jim 
pronajímat individuální práva na užívání 
rádiových frekvencí v těch pásmech, 
u nichž to stanoví prováděcí opatření 
přijatá podle článku 9c, bez předchozího 
souhlasu vnitrostátního regulačního 
orgánu.

1. Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
na jiné podniky převádět nebo jim 
pronajímat individuální práva na užívání 
rádiových frekvencí v těch pásmech, 
u nichž to stanoví prováděcí opatření 
přijatá podle článku 9c, pokud tento 
převod nebo pronájem je v souladu 
vnitrostátními postupy a pokud nevede ke 
změně služby poskytované prostřednictvím 
tohoto kmitočtového pásma.

Or. en

Odůvodnění

Obchod se spektrem by neměl vést ke spekulaci, ani ke zpoplatnění služby poskytované na 
určitých kmitočtových pásmech, zejména pokud byl umožněn na základě omezení pro zajištění 
splnění cíle obecného zájmu.
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Pozměňovací návrh 75
Katerina Batzeli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 b – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
na jiné podniky převádět nebo jim 
pronajímat individuální práva na užívání 
rádiových frekvencí v těch pásmech, 
u nichž to stanoví prováděcí opatření 
přijatá podle článku 9c, bez předchozího 
souhlasu vnitrostátního regulačního 
orgánu.

1. Členské státy zajistí, aby podniky mohly 
na jiné podniky převádět nebo jim 
pronajímat individuální práva na užívání 
rádiových frekvencí v těch pásmech, 
u nichž to stanoví prováděcí opatření 
přijatá podle článku 9c, pokud tento 
převod nebo pronájem je v souladu 
vnitrostátními postupy a pokud nevede ke 
změně služby poskytované prostřednictvím 
tohoto pásma rádiové frekvence.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že správa spektra zůstává ve vnitrostátní pravomoci, měly by být 
vnitrostátní postupy a regulace plně zohledněny.

Pozměňovací návrh 76
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je držitel práva uvedený 
v odstavci 1 poskytovatelem služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání 
a právo na užívání rádiových frekvencí 
mu bylo uděleno pro účely plnění 
zvláštního cíle obecného zájmu, může být 
žádost o nové posouzení podána pouze pro 
tu část rádiových frekvencí, která je pro 
plnění uvedeného cíle nezbytná. Ta část 
rádiových frekvencí, která pro plnění 

2. Tento článek se nepoužije na omezení, 
která byla členskými státy zavedena ve 
snaze prosazovat cíle kulturní a mediální 
politiky, jako je kulturní a jazyková 
rozmanitost a pluralita médií.
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uvedeného cíle v důsledku použití čl. 9 
odst. 3 a 4 nezbytná není, podléhá novému 
postupu pro přidělení podle čl. 7 odst. 2 
autorizační směrnice.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jsou členské státy příslušné ke stanovení dosahu, povahy a trvání 
omezení zásad technologické neutrality a neutrality vůči službám, jejichž cílem je podpora 
cílů kulturní a mediální politiky, nebyl by v těchto případech postup přezkumu stanovený 
v článku 9a vhodný. Kromě toho odstavec 2 Komise směšuje dvě různé otázky: přezkum 
omezení a přezkum práv na užívání jako takových, přičemž na posléze jmenovaná se vztahuje 
čl. 5 odst. 2 autorizační směrnice.

Pozměňovací návrh 77
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve snaze přispět k rozvoji vnitřního trhu 
a pro splnění zásad uvedených v tomto 
článku může Komise přijímat vhodná 
prováděcí opatření s cílem: 

Ve snaze přispět k rozvoji vnitřního trhu 
a aniž je dotčen článek 8a této směrnice,
může Komise pro splnění zásad uvedených 
v tomto článku přijímat vhodná technická 
prováděcí opatření s cílem: 

Or. en

Odůvodnění

Právní jednotnost by měla být zajištěna článkem 8a (nový) a definice technologické neutrality 
a neutrality vůči službám v článku 9 této směrnice. Je také nutné, aby právní jednotnost 
zajistilo rozhodnutí Komise o rádiovém spektru (676/2002/ES), zejména pokud jde 
o působnost článku, který se týká technických prováděcích opatření a cílů obecného zájmu 
(nové písmeno d), které odpovídá čl. 1 odst. 4 rozhodnutí o spektru). 
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Pozměňovací návrh 78
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve snaze přispět k rozvoji vnitřního trhu a 
pro splnění zásad uvedených v tomto 
článku může Komise přijímat vhodná 
prováděcí opatření s cílem: 

Ve snaze přispět k rozvoji vnitřního trhu 
a aniž je dotčen článek 8a této směrnice,
může Komise pro splnění zásad uvedených 
v tomto článku přijímat vhodná technická 
prováděcí opatření s cílem: 

Or. en

Odůvodnění

Právní jednotnost by měla být zajištěna článkem 8a (nový) a definice technologické neutrality 
a neutrality vůči službám v článku 9 této směrnice. 

Pozměňovací návrh 79
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) harmonizovat pravidla týkající se 
dostupnosti a účinného užívání rádiových 
frekvencí v souladu s článkem 9;  

Or. en

Odůvodnění

Právní jednotnost by měla být zajištěna článkem 8a (nový) a definice technologické neutrality 
a neutrality vůči službám v článku 9 této směrnice. Je také nutné, aby právní jednotnost 
zajistilo rozhodnutí Komise o rádiovém spektru (676/2002/ES), zejména pokud jde 
o působnost článku, který se týká technických prováděcích opatření a cílů obecného zájmu 
(nové písmeno d), které odpovídá čl. 1 odst. 4 rozhodnutí o spektru). 
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Pozměňovací návrh 80
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) harmonizovat pravidla týkající se 
dostupnosti a účinného užívání rádiových 
frekvencí v souladu s článkem 9;  

Or. en

Justification

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured  
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d)  which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Pozměňovací návrh 81
Ignasi Guardans Cambó

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – písm. -a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

  -aa) zajistit koordinované a včasné 
poskytování informací o přidělování, 
dostupnosti a užívání rádiových frekvencí;

Or. en

Odůvodnění

Pro dosažení jednotnosti a soudržnosti je důležité, aby všechna harmonizační opatření 
v oblasti správy spektra byla seskupena a nikoli rozdělena do dvou různých právních rámců 
(rámcová směrnice a rozhodnutí o rádiovém spektru).
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Pozměňovací návrh 82
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – písm. -a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-aa) zajistit koordinované a včasné 
poskytování informací o přidělování, 
dostupnosti a užívání rádiových frekvencí;

Or. en

Odůvodnění

Právní jednotnost by měla být zajištěna článkem 8a (nový) a definice technologické neutrality 
a neutrality vůči službám v článku 9 této směrnice. Je také nutné, aby právní jednotnost 
zajistilo rozhodnutí Komise o rádiovém spektru (676/2002/ES), zejména pokud jde 
o působnost článku, který se týká technických prováděcích opatření a cílů obecného zájmu 
(nové písmeno d), které odpovídá čl. 1 odst. 4 rozhodnutí o spektru). 

Pozměňovací návrh 83
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – písm. -a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-aa) zajistit koordinované a včasné 
poskytování informací o přidělování, 
dostupnosti a užívání rádiových frekvencí;

Or. en

Justification

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured 
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
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Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Pozměňovací návrh 84
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) harmonizovat identifikaci pásem, 
jejichž práva na užívání si mohou podniky 
mezi sebou převádět nebo pronajímat; 

a) identifikovat pásma, jejichž práva na 
užívání si mohou podniky mezi sebou 
převádět nebo pronajímat, s výjimkou 
rádiových frekvencí, které členské státy 
mají v úmyslu poskytnout pro vysílací 
služby;

Or. en

Odůvodnění

Právní jednotnost by měla být zajištěna článkem 8a (nový) a definice technologické neutrality 
a neutrality vůči službám v článku 9 této směrnice. Je také nutné, aby právní jednotnost 
zajistilo rozhodnutí Komise o rádiovém spektru (676/2002/ES), zejména pokud jde 
o působnost článku, který se týká technických prováděcích opatření a cílů obecného zájmu 
(nové písmeno d), které odpovídá čl. 1 odst. 4 rozhodnutí o spektru). 

Pozměňovací návrh 85
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) harmonizovat identifikaci pásem, 
jejichž práva na užívání si mohou podniky 
mezi sebou převádět nebo pronajímat; 

a) identifikovat pásma, jejichž práva na 
užívání si mohou podniky mezi sebou 
převádět nebo pronajímat, s výjimkou 
rádiových frekvencí, které členské státy 
mají v úmyslu poskytnout pro vysílací 
služby;  
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Or. en

Justification

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured  
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Pozměňovací návrh 86
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) stanovit výjimku ze zásady 
technologické neutrality nebo neutrality 
vůči službám a harmonizovat rozsah 
a povahu všech výjimek z těchto zásad 
v souladu s čl. 9 odst. 3 a 4, jež nejsou 
výjimkami zaměřenými na zajištění 
podpory kulturní a jazykové rozmanitosti 
a plurality médií.  

Těmito prováděcími opatřeními nejsou 
dotčena opatření přijatá na úrovni 
Společenství nebo na vnitrostátní úrovni 
v souladu s právem Společenství pro 
sledování cílů obecného zájmu, zejména 
pokud jde o regulaci obsahu 
a audiovizuální politiku. 

Or. en

Odůvodnění

Právní jednotnost by měla být zajištěna článkem 8a (nový) a definice technologické neutrality 
a neutrality vůči službám v článku 9 této směrnice. Je také nutné, aby právní jednotnost 
zajistilo rozhodnutí Komise o rádiovém spektru (676/2002/ES), zejména pokud jde 
o působnost článku, který se týká technických prováděcích opatření a cílů obecného zájmu 
(nové písmeno d), které odpovídá čl. 1 odst. 4 rozhodnutí o spektru). 

Pozměňovací návrh 87
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) stanovit výjimku ze zásady 
technologické neutrality nebo neutrality 
vůči službám a harmonizovat rozsah 
a povahu všech výjimek z těchto zásad 
v souladu s čl. 9 odst. 3 a 4, jež nejsou 
výjimkami zaměřenými na zajištění 
podpory kulturní a jazykové rozmanitosti 
a plurality médií.  

Těmito prováděcími opatřeními nejsou 
dotčena opatření přijatá na úrovni 
Společenství nebo na vnitrostátní úrovni 
v souladu s právem Společenství pro 
sledování cílů obecného zájmu, zejména 
pokud jde o regulaci obsahu 
a audiovizuální politiku. 

Or. en

Odůvodnění

Právní jednotnost by měla být zajištěna článkem 8a (nový) a definice technologické neutrality 
a neutrality vůči službám v článku 9 této směrnice. Je také nutné, aby právní jednotnost 
zajistilo rozhodnutí Komise o rádiovém spektru (676/2002/ES), zejména pokud jde 
o působnost článku, který se týká technických prováděcích opatření a cílů obecného zájmu 
(nové písmeno d), které odpovídá čl. 1 odst. 4 rozhodnutí o spektru). 

Pozměňovací návrh 88
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jež mají tuto směrnici 
doplnit o jiné než podstatné prvky, se 
přijmou v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou, uvedeným v čl. 22 odst. 3. Ze 
závažných naléhavých důvodů může 
Komise použít postup pro naléhavé
případy, uvedený v čl. 22 odst. 4. Při 
provádění ustanovení tohoto odstavce 
může být Komisi nápomocen úřad 
v souladu s článkem 10 nařízení […/ES].

Tato opatření, jež mají tuto směrnici 
doplnit o jiné než podstatné prvky, se 
přijmou v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou, uvedeným v čl. 22 odst. 3. Při 
provádění ustanovení písmen a) až c)
tohoto odstavce může být Komisi 
nápomocen RSPC.

Or. en

Odůvodnění

Právní jednotnost by měla být zajištěna článkem 8a (nový) a definice technologické neutrality 
a neutrality vůči službám v článku 9 této směrnice. Je také nutné, aby právní jednotnost 



PE405.980v01-00 50/62 AM\722479CS.doc
Externí překlad

CS

zajistilo rozhodnutí Komise o rádiovém spektru (676/2002ES zejména pokud jde o působnost 
článku, který se týká technických prováděcích opatření a cílů obecného zájmu (nové písmeno 
d), které odpovídá čl. 1 odst. 4 rozhodnutí o spektru). 

Pozměňovací návrh 89
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jež mají tuto směrnici 
doplnit o jiné než podstatné prvky, se 
přijmou v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou, uvedeným v čl. 22 odst. 3. Ze 
závažných naléhavých důvodů může 
Komise použít postup pro naléhavé 
případy, uvedený v čl. 22 odst. 4. Při 
provádění ustanovení tohoto odstavce 
může být Komisi nápomocen úřad 
v souladu s článkem 10 nařízení […/ES].

Tato opatření, jež mají tuto směrnici 
doplnit o jiné než podstatné prvky, se 
přijmou v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou, uvedeným v čl. 22 odst. 3. Při 
provádění ustanovení písmen a) až c)
tohoto odstavce může být Komisi 
nápomocen RSPC.

Or. en

Justification

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured 
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Pozměňovací návrh 90
Ignasi Guardans Cambó

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 c – odst. 1 – písm. -a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

  -a) harmonizovat pravidla týkající se 
dostupnosti a účinného užívání rádiových 
frekvencí v souladu s postupem 
stanoveným v příloze I;

Or. en

Odůvodnění

Pro dosažení jednotnosti a soudržnosti je důležité, aby všechna harmonizační opatření 
v oblasti správy spektra byla seskupena a nikoli rozdělena do dvou různých právních rámců 
(rámcová směrnice a rozhodnutí o rádiovém spektru). 

Pozměňovací návrh 91
Ignasi Guardans Cambó

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. b 
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření, jež mají tuto směrnici doplnit 
o jiné než podstatné prvky, se přijmou 
v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou, uvedeným v čl. 22 odst. 3. Ze 
závažných naléhavých důvodů může 
Komise použít postup pro naléhavé 
případy, uvedený v čl. 22 odst. 4.

Opatření, jež mají tuto směrnici doplnit 
o jiné než podstatné prvky, se přijmou 
v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou, uvedeným v čl. 22 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Postup pro naléhavé případy není pro přijímání tohoto druhu opatření odůvodněný.
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Pozměňovací návrh 92
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 – písm. b 
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření, jež mají tuto směrnici doplnit 
o jiné než podstatné prvky, se přijmou 
v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou, uvedeným v čl. 22 odst. 3. Ze 
závažných naléhavých důvodů může 
Komise použít postup pro naléhavé 
případy, uvedený v čl. 22 odst. 4.

Opatření, jež mají tuto směrnici doplnit 
o jiné než podstatné prvky, se přijmou 
v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou, uvedeným v čl. 22 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Postup pro naléhavé případy není pro přijímání tohoto druhu opatření odůvodněný.

Pozměňovací návrh 93
Katerina Batzeli

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 – písm. a
Směrnice 2002/19/ES
Čl. 5 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Povinnosti a podmínky uložené 
v souladu s odstavcem 1 musí být 
objektivní, průhledné, přiměřené 
a nediskriminační a uplatňují se v souladu 
s postupy podle článků 6 a 7 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice).“

2. Povinnosti a podmínky uložené 
v souladu s odstavcem 1 musí být 
objektivní, průhledné, přiměřené 
a nediskriminační a uplatňují se v souladu 
s postupy podle článků 6 a 7 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice).“

Tyto postupy se nepoužijí na odst. 1 
písm. b) tohoto článku.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem opatření na základě čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 2002/19 (přístupová směrnice) je 
zachování plurality médií a kulturní rozmanitosti v oblasti digitální televize, a proto tato 
opatření jednoznačně spadají do působnosti členských států.

Pozměňovací návrh 94
Ignasi Guardans Cambó

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 – úvodní část 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nepodmiňují užívání 
rádiových frekvencí udělením 
individuálních práv na užívání, ale 
zahrnou podmínky pro užívání těchto
rádiových frekvencí do obecného 
oprávnění, pokud není udělení 
individuálních práv odůvodněno snahou:

1. Členské státy usnadňují užívání 
rádiových frekvencí na základě obecného 
oprávnění. Členské státy mohou udělit 
individuální práva s cílem:

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli obecné oprávnění může být životaschopným řešením v dlouhodobém horizontu, pokud 
se rozvine technologie pro zabránění problémům s interferencí, mělo by být obvyklým 
postupem pro přidělování spektra udělování individuálních licencí.

Pozměňovací návrh 95
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nepodmiňují užívání 
rádiových frekvencí udělením 
individuálních práv na užívání, ale 
zahrnou podmínky pro užívání těchto

1. Členské státy usnadňují užívání 
rádiových frekvencí na základě obecného 
oprávnění. Členské státy mohou udělit 
individuální práva s cílem:
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rádiových frekvencí do obecného 
oprávnění, pokud není udělení 
individuálních práv odůvodněno snahou:

Or. en

Odůvodnění

(Trautmannová, pozměňovací návrh 6 – pozměněné odůvodnění) Ačkoli obecné oprávnění 
může být životaschopným řešením v dlouhodobém horizontu, pokud se rozvine technologie 
pro zabránění problémům s interferencí, mělo by být obvyklým postupem pro přidělování 
spektra udělování individuálních licencí. Komise tento postoj v praxi potvrzuje, např. ve svém 
sdělení o digitální dividendě, v němž navrhuje přidělení konkrétních pásem (případně dílčích 
pásem) spektra konkrétním službám prostřednictvím individuálních licencí.

Pozměňovací návrh 96
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčena zvláštní kritéria předem 
stanovená členskými státy pro udělování 
práv na užívání rádiových frekvencí 
poskytovatelům služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání 
s ohledem na plnění cílů obecného zájmu 
v souladu s právními předpisy 
Společenství, udělují se taková práva na 
užívání prostřednictvím objektivních, 
průhledných, nediskriminačních 
a přiměřených postupů a v případě 
rádiových frekvencí v souladu 
s ustanovením článku 9 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice). Tyto 
postupy musí být rovněž otevřené 
s výjimkou případů, kdy udělení 
individuálních práv na užívání rádiových 
frekvencí poskytovatelům služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání může 
být shledáno nezbytným pro splnění 
konkrétní podmínky předem stanovené 
členským státem, která je nezbytná pro 

Aniž jsou dotčena zvláštní kritéria 
a postupy stanovené členskými státy pro 
udělování práv na užívání rádiových 
frekvencí poskytovatelům služeb obsahu 
rozhlasového a televizního vysílání 
s ohledem na plnění cílů obecného zájmu 
v souladu s právními předpisy 
Společenství, udělují se taková práva na 
užívání prostřednictvím objektivních, 
průhledných, nediskriminačních 
a přiměřených postupů a v případě 
rádiových frekvencí v souladu 
s ustanovením článku 9 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice).
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dosažení cíle obecného zájmu v souladu 
s právními předpisy Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Návrh je v souladu se směrnicí, která je v současné době v platnosti a která prokázala, že je 
funkční a účinná. 

Pozměňovací návrh 97
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu splnění cílů stanovených v 
článku 1, a aniž je dotčen čl. 5 odst. 2 této 
směrnice, může Komise přijmout 
prováděcí opatření, aby došlo k:

1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1 a 2 této 
směrnice a články 8 a 9 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice),může 
Komise přijmout prováděcí opatření, aby 
došlo k:

Or. en

Odůvodnění

Všechna prováděcí opatření podle článku 6a by měla být přijímána v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou. Postup pro naléhavé případy není pro přijímání těchto opatření 
odůvodněný.

Pozměňovací návrh 98
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) označení kmitočtových pásem, jejichž 
užívání musí podléhat obecnému oprávnění 
nebo individuálním právům na užívání 

a) označení kmitočtových pásem, jejichž 
užívání musí podléhat obecnému 
oprávnění; 
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rádiových frekvencí;

Or. en

Odůvodnění

Všechna prováděcí opatření podle článku 6a by měla být přijímána v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou. Postup pro naléhavé případy není pro přijímání těchto opatření 
odůvodněný.  

Pozměňovací návrh 99
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) harmonizaci postupů pro udělování
obecných oprávnění nebo individuálních 
práv na užívání rádiových frekvencí nebo 
čísel; 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Všechna prováděcí opatření podle článku 6a by měla být přijímána v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou. Postup pro naléhavé případy není pro přijímání těchto opatření 
odůvodněný.  

Pozměňovací návrh 100
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) harmonizaci podmínek uvedených 
v příloze II, jež se týkají obecného 
oprávnění nebo individuálních práv na 
užívání rádiových frekvencí nebo čísel;

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Všechna prováděcí opatření podle článku 6a by měla být přijímána v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou. Postup pro naléhavé případy není pro přijímání těchto opatření 
odůvodněný. 

Pozměňovací návrh 101
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) ke změně nebo zrušení oprávnění nebo 
práv na užívání a postupů vztahujících se 
k písmenu d);

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Všechna prováděcí opatření podle článku 6a by měla být přijímána v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou. Postup pro naléhavé případy není pro přijímání těchto opatření 
odůvodněný.  

Pozměňovací návrh 102
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) ke stanovení postupů pro výběr 
podniků, jimž vnitrostátní regulační 
orgány udělí individuální právo na 
užívání rádiových frekvencí nebo čísel, 
případně v souladu s ustanoveními článku 
6b. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Všechna prováděcí opatření podle článku 6a by měla být přijímána v souladu s regulativním 
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postupem s kontrolou. Postup pro naléhavé případy není pro přijímání těchto opatření 
odůvodněný.  

Pozměňovací návrh 103
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 a – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření uvedená v písmenech a) až d) 
a f), jež mají tuto směrnici doplnit o jiné 
než podstatné prvky, se přijmou v souladu 
s regulativním postupem s kontrolou, 
uvedeným v čl. 14 odst. 3. Ze závažných 
naléhavých důvodů může Komise použít 
postup pro naléhavé případy, uvedený 
v čl. 14 odst. 4.

Opatření uvedená výše, jež mají tuto 
směrnici doplnit o jiné než podstatné 
prvky, se přijmou v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou, uvedeným v čl. 14 
odst. 3. 

Or. en

Odůvodnění

Všechna prováděcí opatření podle článku 6a by měla být přijímána v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou. Postup pro naléhavé případy není pro přijímání těchto opatření 
odůvodněný.

Pozměňovací návrh 104
Ignasi Guardans Cambó

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 b – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Technické prováděcí opatření uvedené 
v čl. 6a odst. 1 písm. f) může stanovit, aby 
úřad podal návrh na výběr podniku či 
podniků, kterým lze udělit individuální 
práva na užívání rádiových frekvencí 
nebo čísel v souladu s článkem 12 
nařízení [...]. 

vypouští se
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V těchto případech musí být v opatření 
uvedena lhůta, ve které úřad výběr 
provede, postup, pravidla a podmínky 
tohoto výběru a informace o poplatcích, 
které budou držiteli práv na užívání 
rádiových frekvencí a/nebo čísel uloženy, 
aby bylo zajištěno optimální využití 
spektra nebo zdrojů číslování. Výběrové 
řízení musí být otevřené, průhledné, 
nediskriminační a objektivní.

Or. en

Odůvodnění

Postupy výběru v celé EU by, pokud jde o udělování práv, měly být předmětem zvláštních 
legislativních návrhů, a nikoli postupu projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 105
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Technické prováděcí opatření uvedené 
v čl. 6a odst. 1 písm. f) může stanovit, aby 
úřad podal návrh na výběr podniku či 
podniků, kterým lze udělit individuální 
práva na užívání rádiových frekvencí 
nebo čísel v souladu s článkem 12 
nařízení [...].

vypouští se

V těchto případech musí být v opatření 
uvedena lhůta, ve které úřad výběr 
provede, postup, pravidla a podmínky 
tohoto výběru a informace o poplatcích, 
které budou držiteli práv na užívání 
rádiových frekvencí a/nebo čísel uloženy, 
aby bylo zajištěno optimální využití 
spektra nebo zdrojů číslování. Výběrové 
řízení musí být otevřené, průhledné, 
nediskriminační a objektivní.

Or. en
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Odůvodnění

(Trautmannová, pozměňovací návrh 82 a kompromisní návrh předsednictví ze dne 
24. dubna 2008) Postupy výběru v celé EU by, pokud jde o udělování práv, měly být 
předmětem zvláštních legislativních návrhů, a nikoli postupu projednávání ve výborech.  

Pozměňovací návrh 106
Ignasi Guardans Cambó

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme opatření, na jehož 
základě se vybere podnik či podniky, jimž 
bude individuální právo na užívání 
rádiových frekvencí nebo čísel vydáno, 
přičemž v nejvyšší míře zohlední 
stanovisko úřadu. V opatření musí být 
uvedena lhůta, ve které tato práva na 
užívání vnitrostátní regulační orgány 
vydají. Komise přitom jedná v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 14a odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Postupy výběru v celé EU by, pokud jde o udělování práv, měly být předmětem zvláštních 
legislativních návrhů, a nikoli postupu projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 107
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 5
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 6 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme opatření, na jehož 
základě se vybere podnik či podniky, jimž 

vypouští se
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bude individuální právo na užívání 
rádiových frekvencí nebo čísel vydáno, 
přičemž v nejvyšší míře zohlední 
stanovisko úřadu. V opatření musí být 
uvedena lhůta, ve které tato práva na 
užívání vnitrostátní regulační orgány 
vydají. Komise přitom jedná v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 14a odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

(Trautmannová, pozměňovací návrh 82 a kompromisní návrh předsednictví ze dne 
24. dubna 2008) Postupy výběru v celé EU by, pokud jde o udělování práv, měly být 
předmětem zvláštních legislativních návrhů, a nikoli postupu projednávání ve výborech.  

Pozměňovací návrh 108
Ignasi Guardans Cambó

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 11
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 14 a – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 
rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na 
ustanovení článku 8 uvedeného 
rozhodnutí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Druh opatření přijatých podle autorizační směrnice neodůvodňuje uplatnění naléhavosti.

Pozměňovací návrh 109
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 11
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 14 a – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 
rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na 
ustanovení článku 8 uvedeného 
rozhodnutí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

(Trautmannová, pozměňovací návrh 85). Druh opatření přijatého podle autorizační směrnice 
neodůvodňuje uplatnění naléhavosti. 

Pozměňovací návrh 110
Helga Trüpel

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 15
Směrnice 2002/20/ES
Příloha II

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15) Doplňuje se nová příloha II, jejíž 
znění je uvedeno v příloze této směrnice.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění v souladu s dokumentem Rady ze dne 24. dubna.


