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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Prostřednictvím směrnice o audiovizuálních mediálních službách vyslala EU jasný signál, 
který má v oblasti evropských informačních a komunikačních technologií a v evropském 
odvětví médií a mediálních služeb zajistit optimální podmínky pro konkurenceschopnost 
a právní jistotu a rovněž respektování kulturní a jazykové rozmanitosti. Ve stejném duchu a se 
stejným politickým záměrem je třeba postupovat při čtení a úpravě „telekomunikačního 
balíku“ během právě probíhajícího přezkumu. Je třeba dosáhnout co nejlepší rovnováhy mezi 
potřebami všech stávajících a budoucích uživatelů elektronických sítí, jejich legitimními 
obchodními zájmy a otázkami veřejné politiky obecného zájmu a rovněž právy a zájmy 
spotřebitelů.

Rádiové frekvence jsou nedostatkovým veřejným zdrojem s významnou veřejnou a tržní 
hodnotou, jsou však také nezbytné k naplnění některých cílů veřejné politiky obecného zájmu. 
Proto je třeba spravovat spektrum nejen účinně a efektivně, ale také s patřičným ohledem na 
veřejný zájem, a to z hospodářského, společenského a kulturního hlediska. V této souvislosti 
by měla být zavedena určitá omezení zásady neutrality vůči službám a jejich dopadu na 
převod individuálních práv na užívání rádiových frekvencí. Je třeba respektovat úlohu 
členských států při přijímání těchto rozhodnutí v oblasti veřejné politiky.

Nelze podceňovat význam ochrany poskytovatelů služeb elektronických komunikací 
a zejména poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb proti škodlivé interferenci. Proto 
je třeba provést v textu malé změny, a řádně tak sladit nařízení o evropském spektru s dalšími 
mezinárodně závaznými rozhodnutími a nástroji, které nelze opomíjet.

A konečně se předkládá návrh, jehož cílem je zdůraznění nepostradatelné úlohy, kterou mají 
vnitrostátní regulační orgány při ochraně a podpoře zákonného obsahu šířeného v sítích 
a prostřednictvím služeb elektronických komunikací.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Podle směrnice 2007/65/ES ze dne 
11. prosince 2007, tzv. směrnice o 
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audiovizuálních mediálních službách, 
byla provedena revize s cílem zajistit 
optimální podmínky pro 
konkurenceschopnost a právní jistotu v 
oblasti informačních technologií a v 
odvětví médií a mediálních služeb v EU a 
zajistit rovněž respektování kulturní a 
jazykové rozmanitosti. V této souvislosti 
tvoří nestranný a vyvážený předpisový 
rámec pro sítě a služby elektronických 
komunikací zásadní pilíř celého 
evropského audiovizuálního odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Komise by při přijímání rozhodnutí 
podle této směrnice měla na základě 
účinných konzultací zohlednit názory 
vnitrostátních regulačních orgánů, 
zúčastněných stran z daného odvětví a 
poskytovatelů audiovizuálních mediálních 
služeb, aby tak zajistila transparentnost a 
proporcionalitu. Měla by vydat podrobné 
podklady pro konzultace s vysvětlením 
různých zvažovaných postupů a 
zúčastněným stranám by měla být 
poskytnuta přiměřená časová lhůta na 
odpověď. Po zvážení odpovědí by Komise 
měla výsledné rozhodnutí odůvodnit v 
prohlášení, které bude následovat po 
konzultaci a bude obsahovat i popis toho, 
jak byly názory respondentů zohledněny.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby byly názory vnitrostátních regulačních orgánů, zúčastněných stran z daného 
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odvětví a poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb zohledněny v rozhodnutích na 
úrovni Společenství, jež musí být transparentní a úměrná výsledku, kterého má být dosaženo.

Pozměňovací návrh 3

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 tržní 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. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Správa rádiových frekvencí by měla 
být prováděna tak, aby se předešlo škodlivé 
interferenci. Základní pojem škodlivé 
interference je proto třeba řádně definovat, 
a omezit tak regulační zásahy pouze na 
míru nezbytnou k tomu, aby se této 
interferenci předešlo.

(17) Správa rádiových frekvencí by měla 
být prováděna tak, aby se předešlo škodlivé 
interferenci. Základní pojem škodlivé 
interference je proto třeba řádně definovat
při zohlednění stávajících mezinárodně 
uznávaných plánů přidělení frekvenčních 
pásem, a omezit tak regulační zásahy 
pouze na míru nezbytnou k tomu, aby se 
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této interferenci předešlo.

Or. en

Odůvodnění

Problémy s interferencí jsou jedním z hlavních důvodů existence národních a mezinárodních 
plánů přidělení frekvenčních pásem. Vzhledem k tomu, že frekvence přesahují hranice EU, 
musí být dodržovány mezinárodně závazné dohody, aby se předešlo interferenci. 

Pozměňovací návrh 5

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 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 

(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 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 
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k užívání rádiových frekvencí tento obsah 
regulovat.

služeb poskytovaných prostřednictvím 
rádiových frekvencí, nemělo by oprávnění 
k užívání rádiových frekvencí tento obsah 
regulovat.

Or. en

Odůvodnění

Otázka, zda je možné přidělit spektrum způsobem, který bude neutrální vůči službám, by měla 
záviset na přiměřeném testu rovnováhy mezi veřejným zájmem a komerční hodnotou. Komise 
tento postoj v praxi dodržuje, např. ve svém sdělení o digitální dividendě, v němž navrhuje 
přidělení konkrétních pásem (případně dílčích pásem) spektra konkrétním službám.

Pozměňovací návrh 6

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 rozsah a povahu 
jakýchkoli výjimek týkajících se podpory
cílů kulturní a mediální politiky, jako je 
kulturní a jazyková rozmanitost a 
pluralita médií.

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění 6 rámcové směrnice 2002/21/ES prakticky připouští, že „audiovizuální 
politika a regulace obsahu se provádí s ohledem na cíle obecného zájmu, jako jsou svoboda 
projevu, mediální pluralita, nestrannost, kulturní a jazyková rozmanitost, sociální začlenění, 
ochrana spotřebitele a ochrana nezletilých“. 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 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Zavedení požadavku technologické 
neutrality a neutrality vůči službám do 
rozhodnutí o přidělení a rozdělení by spolu 
s větší možností převádění práv mezi 
podniky mělo vést k větší svobodě a 
většímu počtu způsobů poskytování služeb 
elektronických komunikací a 
audiovizuálních mediálních služeb 
veřejnosti, a usnadnit tak plnění cílů 
obecného zájmu. Určité povinnosti v 
obecném zájmu uložené provozovatelům 
televizního a rozhlasového vysílání, jež se 
týkají poskytování audiovizuálních 
mediálních služeb, by proto mohly být čím 
dál více plněny bez nutnosti udělovat 
individuální práva na užívání spektra.
Použití zvláštních kritérií pro přidělování 
rádiového spektra provozovatelům 
televizního a rádiového vysílání by mělo 
být oprávněné pouze v případech, kdy je to 
nezbytně nutné ke splnění konkrétního cíle 
obecného zájmu stanoveného 
vnitrostátními právními předpisy. Postupy 
spojené s plněním cílů obecného zájmu by 
měly být za všech okolností průhledné, 
objektivní, přiměřené a nediskriminační.

(49) Zavedení požadavku technologické 
neutrality a neutrality vůči službám do 
rozhodnutí o přidělení a rozdělení by spolu 
s větší možností převádění práv mezi 
podniky mělo vést k větší svobodě a 
většímu počtu způsobů poskytování služeb 
elektronických komunikací a 
audiovizuálních mediálních služeb 
veřejnosti, a usnadnit tak plnění cílů 
obecného zájmu. Určité povinnosti v 
obecném zájmu uložené provozovatelům 
televizního a rozhlasového vysílání, jež se 
týkají poskytování audiovizuálních 
mediálních služeb, však mohou vyžadovat 
uplatnění zvláštních kritérií pro 
přidělování spektra v případech, kdy se 
zdá, že je to nezbytně nutné ke splnění 
konkrétního cíle obecného zájmu 
stanoveného vnitrostátními právními 
předpisy. Postupy spojené s plněním cílů 
obecného zájmu by měly být za všech 
okolností průhledné, objektivní, přiměřené 
a nediskriminační.

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění 49 není v souladu s bodem odůvodnění 23 či s čl. 5 odst. 2 autorizační 
směrnice. Je důležité uznat, že je třeba zohledňovat cíle kulturní a mediální politiky stanovené 
ve vnitrostátních právních předpisech. Původní formulace je rovněž omezenější než čl. 5 
odst. 2 autorizační směrnice, pokud jde o přidělování individuálních práv na užívání 
provozovatelům vysílacích služeb.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Aby bylo zajištěno rovné zacházení, 
neměl by být žádný uživatel spektra 
zproštěn povinnosti platit obvyklé poplatky 
za používání spektra.

(50) Jakékoliv úplné či částečné zproštění
povinnosti platit poplatky za používání 
spektra musí být objektivní a 
transparentní a musí být založeno na 
existenci jiných povinností obecného 
zájmu stanovených vnitrostátními 
právními předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy musí mít nadále možnost zachovat si či zavést systémy, které umožňují nahradit 
povinnost platit uživatelské poplatky povinností plnit konkrétní cíle v obecném zájmu. Tyto 
systémy jsou samozřejmostí u frekvencí pro pozemní vysílání, kde slouží k zajištění plurality 
médií.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Opatření nutná k provádění rámcové, 
přístupové a autorizační směrnice by měla 
být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 
1999/468/ES ze dne 28. června 1999 
o postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi.

(59) Opatření nutná k provádění rámcové, 
přístupové a autorizační směrnice by měla 
být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 
1999/468/ES ze dne 28. června 1999 
o postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi. Tato 
prováděcí opatření by neměla narušovat 
cíle kulturní a mediální politiky, které 
stanovily členské státy v souladu s těmito 
směrnicemi.

Or. en
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Odůvodnění

Navrhované bezpečnostní opatření je nezbytné s ohledem na rozšířené prováděcí pravomoci 
svěřené Evropské komisi, zejména pravomoci uvedené v článcích 9c a 19 rámcové směrnice, 
v článku 6 přístupové směrnice a v článku 6a autorizační směrnice.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 60 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60a) Činnosti provozované podle této 
směrnice zohlední práci mezinárodních a 
regionálních organizací související se 
správou rádiového spektra, např. 
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) 
a Evropské konference správ pošt a 
telekomunikací (CEPT), čímž bude 
zajištěna účinná správa a harmonizace 
používání spektra v celém Společenství. 
Při provádění této směrnice členské státy 
a Komise uznají obsah mezinárodních 
dohod, které členské státy uzavřely v 
souladu s Radiokomunikačním řádem
Mezinárodní telekomunikační unie.

Or. en

Odůvodnění

Evropa není ostrov. Proto nelze ignorovat význam ITU při vytváření mezinárodně závazných 
předpisů pro účinné používání spektra a oběžné dráhy vycházejících z účinného, účelného a 
hospodárného využívání. Je třeba jasně stanovit závaznost pravidel ITU (pro členské státy 
ITU, které jsou členy EU i pro ty, které členy EU nejsou) a slučitelnost směrnice s těmito 
pravidly.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 2 – písm. e
Směrnice 2002/21/EC
Čl. 2 – písm. s
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s) „škodlivou interferencí“ rozumí 
interference, která ohrožuje fungování 
radionavigační služby nebo jiných 
bezpečnostních služeb nebo která jinak 
vážně zhoršuje, znemožňuje nebo 
opakovaně přerušuje radiokomunikační 
službu provozovanou v souladu s 
použitelnými právními předpisy 
Společenství nebo vnitrostátními právními 
předpisy.

s) „škodlivou interferencí“ rozumí 
interference, která ohrožuje fungování 
radionavigační služby nebo jiných 
bezpečnostních služeb nebo která jinak 
vážně zhoršuje, znemožňuje nebo
opakovaně přerušuje radiokomunikační 
službu provozovanou v souladu s 
použitelnými právními předpisy 
Společenství nebo vnitrostátními právními 
předpisy a v souladu s mezinárodně 
uznávanými plány přidělení frekvenčních 
pásem.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k závažnosti problémů s interferencí mezi vysíláním a dvousměrnými službami 
(příjem a vysílání) je nezbytné, aby digitálním vysílacím službám byla v souladu 
s mezinárodně uznávanými plány přidělení frekvenčních pásem, zejména v souladu s 
ženevským plánem GE06 ITU, zajištěna ochrana proti škodlivé interferenci. Definice škodlivé 
interference by měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.

Pozměňovací návrh 12

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 
by měli mít možnost získat přístup 
k jakémukoliv zákonnému obsahu a
jakýmkoliv zákonným aplikacím a/nebo
službám podle své volby.

Or. en
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Odůvodnění

Zmínka o šíření je matoucí, neboť je možné ji vykládat tak, jako by ustanovení této směrnice 
vytvářelo nové právo uživatelů veřejně šířit zákonný obsah, což je právo, které podle práv 
duševního vlastnictví přísluší výhradně majiteli práv či třetí straně majitelem zmocněné.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 – písm. e a (nové) 
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, při ochraně a podpoře 
zákonného obsahu v sítích a službách 
elektronických komunikací.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu občanů Evropské unie je potřeba zařadit ochranu a podporu zákonného obsahu 
šířeného v sítích a prostřednictvím služeb elektronických komunikací mezi úkoly 
vnitrostátních regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 14

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 veškerá omezení služeb v 
souladu s odstavcem 4 níže.

Or. en
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Odůvodnění

Změna čl. 9 odst. 3 písm. d) je nutná kvůli objasnění významu této formulace, která by jinak 
byla těžko pochopitelná. Členské státy musí mít v souladu se svou odpovědností za kulturní a 
mediální politiku pravomoc zpřístupnit pro vysílací služby dostatečné spektrum a za tímto 
účelem rovněž omezit zásadu neutrality vůči službám a zásadu technologické neutrality.

Pozměňovací návrh 15

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

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

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

Or. en
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Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 16

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 omezení určených na podporu 
cílů kulturní a mediální politiky, jako je 
kulturní a jazyková rozmanitost a 
pluralita médií.

Or. en

Odůvodnění

Změna čl. 9 odst. 5a vychází z formulace bodu odůvodnění 23 pozměňující směrnice tak, jak 
byla navržena Evropskou komisí. Vzhledem k významu tohoto ustanovení je však potřeba 
tento článek upravit a dodat mu plné právní závaznosti tím, že bude začleněn do samotného 
znění rámcové směrnice. Členské státy musí mít v souladu se svou odpovědností za kulturní 
a mediální politiku pravomoc zpřístupnit pro vysílací služby dostatečné spektrum a za tímto 
účelem rovněž omezit zásadu neutrality vůči službám a zásadu technologické neutrality.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 9 b – odst. 1a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud by se však toto převádění nebo 
pronajímání vztahovalo na frekvence, 
které byly zpřístupněny na základě 
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omezení odůvodněného plněním cíle 
obecného zájmu, jak stanoví čl. 9 odst. 4, 
je třeba získat předchozí souhlas 
vnitrostátního regulačního orgánu.
Členské státy budou mít ve vhodných 
případech právo vyžadovat oprávnění 
nebo stanovisko vnitrostátního orgánu 
odpovědného za audiovizuální mediální 
služby.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že zavádění zvláštních omezení neutrality vůči službám bude v kompetenci 
členských států, je logickým důsledkem stanovit určitá omezení převodů těchto frekvencí či 
„obchodování se spektrem“. Je to zřejmé především u omezení vycházejících z kulturních a 
mediálních politik. Pokud bude obchodování se spektrem v této oblasti přesto povoleno, musí 
si členské státy zachovat pravomoc zavádět vhodné pojistky, které zajistí, že cíle jejich 
audiovizuálních politik nebudou ohrožovány.

Pozměňovací návrh 18

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

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 cílů kulturní a mediální politiky, 
jako je kulturní a jazyková rozmanitost a 
pluralita médií.

Or. en

Odůvodnění

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 
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politiky.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2002/21/ES
Článek 9 c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9ca 

1. Komise sleduje vývoj týkající se 
rádiového spektra ve třetích zemích a v 
mezinárodních organizacích, včetně ITU, 
který by mohl mít vliv na provádění této 
směrnice.

2. Členské státy informují Komisi o 
jakýchkoli potížích, které při provádění 
této směrnice právně nebo fakticky 
vyplynuly ze stávajících mezinárodních 
dohod či z dohod se třetími zeměmi nebo 
mezinárodními organizacemi, včetně ITU.

3. Komise pravidelně podává Parlamentu 
a Radě zprávy o výsledcích uplatňování 
odstavců 1 a 2 a může popřípadě 
navrhovat opatření s cílem zajistit 
uplatňování zásad a dosažení cílů této 
směrnice. Pokud je to nezbytné, budou 
dohodnuty společné politické cíle k 
zajištění koordinace mezi členskými státy 
na úrovni Společenství.
4. Opatřeními přijatými podle tohoto 
článku nejsou dotčena práva a povinnosti 
Společenství a členských států vyplývající
ze souvisejících mezinárodních dohod.

Or. en

Odůvodnění

Evropa není ostrov. Je třeba jasně stanovit závaznost pravidel ITU (pro členské státy ITU, 
které jsou členy EU i pro ty, které členy EU nejsou) a slučitelnost směrnice s těmito pravidly. 
K zajištění účinného užívání spektra je nezbytné, aby operátoři dodržovali postupy archivace 
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a koordinace stanovené mezinárodně závaznými pravidly a postupy ITU a aby se na ně mohli 
spolehnout, neboť tak bude možné zajistit úspěšnou koordinaci a zavedení systému.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2002/21/ES
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyhnout se vážnému riziku škodlivé 
interference;

a) vyhnout se rizikům škodlivé 
interference;

Or. en

Odůvodnění

Jakékoliv riziko škodlivé interference je vážné riziko.

Or. en 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Individuální právo na užívání rádiových 
frekvencí, které je uděleno na deset nebo 
více let a které si podniky nemohou mezi 
sebou převádět ani pronajímat, jak to 
umožňuje článek 9b rámcové směrnice, se 
každých pět let a poprvé pět let po svém 
vydání přezkoumá z hlediska kritérií 
stanovených v odstavci 1. Pokud kritéria 
pro udělování individuálních práv na 
užívání již nelze uplatnit, individuální 
právo na užívání se změní na obecné 
oprávnění k užívání rádiových frekvencí s 
tím, že tato změna musí být oznámena 
nejpozději do pěti let od ukončení 
přezkumu, nebo se toto právo stane volně 

5. Individuální právo na užívání rádiových 
frekvencí, které je uděleno na deset nebo 
více let a které si podniky nemohou mezi 
sebou převádět ani pronajímat, jak to 
umožňuje článek 9b rámcové směrnice, se 
každých deset let a poprvé deset let po 
svém vydání přezkoumá z hlediska kritérií 
stanovených v odstavci 1. Pokud kritéria 
pro udělování individuálních práv na 
užívání již nelze uplatnit, individuální 
právo na užívání se změní na obecné 
oprávnění k užívání rádiových frekvencí s 
tím, že tato změna musí být oznámena 
nejpozději do deseti let od ukončení 
přezkumu, nebo se toto právo stane volně 
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převoditelným či pronajímatelným mezi 
podniky.

převoditelným či pronajímatelným mezi 
podniky. Při přijímání těchto rozhodnutí 
bude řádně zohledněna nutnost 
poskytnout přiměřenou dobu k amortizaci 
investice.

Or. en

Odůvodnění

U mnoha nových platforem a služeb bude třeba, aby byly investice amortizovány během 
období, jež bude delší než deset let a každopádně delší než pět let. Během několika 
počátečních let provozu nejsou značné ztráty neobvyklým jevem. Bylo by nepřiměřené zavést 
přísný požadavek, aby vnitrostátní regulační orgány prováděly každých pět let formální 
přezkum všech licencí na vysílací spektrum.

Pozměňovací návrh 22

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 [...].

1. V případech, kdy v elektronických 
komunikacích převládá přeshraniční 
prvek, může technické prováděcí opatření 
uvedené v čl. 6a odst. 1 písm. f) 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 [...], 
aniž je dotčena pravomoc členských států 
podporovat cíle kulturní a mediální 
politiky, jako je kulturní a jazyková 
rozmanitost a pluralita médií.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby pravomoci členských států v oblasti kulturní a mediální politiky, 
a zejména pravomoci týkající se frekvencí zpřístupněných pro vysílací služby a jiné 
audiovizuální mediální služby, nebyly ohrožovány novými centralizovanými postupy na úrovni 
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EU.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha II
Směrnice 2002/20/ES
Bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) metoda stanovení uživatelských 
poplatků za právo na užívání rádiových 
frekvencí;

d) metoda stanovení uživatelských 
poplatků za právo na užívání rádiových 
frekvencí, aniž tím budou dotčeny systémy 
stanovené členskými státy, které umožňují 
nahradit povinnost platit poplatky 
povinností plnit konkrétní cíle v obecném 
zájmu;

Or. en

Odůvodnění

Členské státy musí mít nadále možnost zachovat si či zavést systémy, které umožňují nahradit 
povinnost platit poplatky povinností plnit konkrétní cíle v obecném zájmu. Tyto systémy jsou 
samozřejmostí u frekvencí pro pozemní vysílání, kde slouží k zajištění plurality médií.
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