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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 243/2012/EU
ze dne 14. března 2012
o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra
(Text s významem pro EHP)

opatření uvedených ve sdělení Komise ze dne 11. listo
padu 2010 „Na cestě k aktu o jednotném trhu“.

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na článek 114 této smlouvy,

(2)

Tímto rozhodnutím by neměly být dotčeny stávající
právní předpisy Unie, zejména směrnice Evropského
parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999
o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových
zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (4), směr
nice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne
7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických komu
nikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném
propojení (přístupová směrnice) (5), směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002
o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací
(autorizační směrnice) (6), směrnice 2002/21/ES, jakož
ani rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém
rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském spole
čenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) (7). Tímto
rozhodnutím by neměla být rovněž dotčena opatření
přijatá v souladu s právem Unie na vnitrostátní úrovni,
která sledují cíle obecného zájmu, zejména opatření týka
jící se regulace obsahu a audiovizuální politiky, ani
oprávnění členských států organizovat a využívat své
rádiové spektrum pro účely veřejného pořádku, veřejné
bezpečnosti a obrany.

(3)

Rádiové spektrum je klíčovým veřejným zdrojem pro
důležitá odvětví a služby včetně mobilní, bezdrátové širo
kopásmové a družicové komunikace, televizního a rozhla
sového vysílání, dopravy, radiolokace a aplikací, jako jsou
výstražná zařízení, dálková ovládání, přístroje pro nedos
lýchavé, mikrofony a lékařské přístroje. Podporuje veřejné
služby, jako jdou služby ochrany a ostrahy a bezpečnostní
služby včetně civilní obrany, a vědeckou činnost, jako je
meteorologie, pozorování Země, radioastronomie
a výzkum vesmíru. Snadný přístup k rádiovému spektru
hraje určitou roli i při poskytování elektronických komu
nikací, zejména pro občany a podniky nacházející se ve
vzdálených nebo řídce obydlených oblastech, jako jsou
venkovské oblasti nebo ostrovy. Regulační opatření
v oblasti rádiového spektra mají proto hospodářské,
bezpečnostní, zdravotní i sociální důsledky, důsledky
v oblasti veřejného zájmu, kultury, vědy, životního
prostředí i techniky.

s ohledem na návrh Evropské komise,
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parla
mentům,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociál
ního výboru (1),
po konzultaci s Výborem regionů,
v souladu s řádným legislativním postupem (2),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

V souladu se směrnicí 2002/21/ES Evropského parla
mentu a Rady ze dne 7. března 2002 o společném před
pisovém rámci pro sítě a služby elektronických komuni
kací (rámcová směrnice) (3) může Komise předkládat
Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrhy na
vytvoření víceletých programů politiky rádiového spektra.
Tyto programy by měly stanovit politickou orientaci
a cíle pro strategické plánování a harmonizaci využívání
rádiového spektra v souladu se směrnicemi platnými pro
sítě a služby elektronických komunikací. Tato politická
orientace a cíle by se měly týkat dostupnosti a efektivního
využívání rádiového spektra, což je nezbytnou
podmínkou pro vytvoření a fungování vnitřního trhu.
Program politiky rádiového spektra (dále jen „program“)
by měl podporovat cíle a klíčová opatření uvedené ve
sdělení Komise ze dne 3. března 2010 o Strategii Evropa
2020, ve sdělení Komise ze dne 26. srpna o Digitální
agendě pro Evropu a je zahrnut mezi 50 prioritních

(1) Úř. věst. C 107, 6.4.2011, s. 53.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. května 2011 (dosud
nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady v prvním čtení
ze dne 13. prosince 2011 (Úř. věst. C 46 E, 17.2.2012, s. 1). Postoj
Evropského parlamentu ze dne 15. února 2012 (dosud nezveřejněný
v Úředním věstníku).
(3) Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33.
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S ohledem na správu, přidělování a využívání rádiového
spektra by měl být přijat nový hospodářský a sociální
přístup. Tento přístup by se měl zaměřit především na
politiku rádiového spektra, a to s cílem zajistit větší
účinnost rádiového spektra a lepší plánování kmitočtů
a poskytnout záruky proti chování, které je v rozporu
s pravidly hospodářské soutěže.

Strategické plánování a harmonizace využívání rádiového
spektra na úrovni Unie by mělo posílit vnitřní trh služeb
a zařízení bezdrátových elektronických komunikací,
jakož i další politiky Unie, pro něž je využívání rádi
ového spektra nezbytné, a vytvořit tak nové příležitosti
pro inovace a vytváření pracovních míst, a zároveň
přispět k hospodářskému oživení a sociální integraci
v celé Unii a současně respektovat důležité společenské,
kulturní a ekonomické hodnoty rádiového spektra.

Harmonizace přiměřeného využívání rádiového spektra
může být rovněž přínosná pro zajištění kvality služeb
poskytovaných prostřednictvím elektronických komuni
kací a je důležitá pro vytváření úspor z rozsahu snížením
nákladů na zavádění bezdrátových sítí i výdajů spotřebi
telů na bezdrátová zařízení. Proto Unie potřebuje poli
tický program, který se bude vztahovat na vnitřní trh ve
všech oblastech politik Unie souvisejících s využíváním
rádiového spektra, jako jsou elektronické komunikace,
výzkum, technologický rozvoj a vesmír, doprava, energe
tika a audiovizuální politika.

Program by měl podpořit hospodářskou soutěž a přispět
k položení základů pro skutečně jednotný digitální trh.

Program by měl zejména podporovat strategii Evropa
2020 vzhledem k obrovskému potenciálu bezdrátových
služeb pro rozvoj hospodářství založeného na znalos
tech, pro rozvoj a podporu odvětví, jež závisejí na infor
mačních a komunikačních technologiích, a pro překle
nutí digitální propasti. Stále častější využívání především
audiovizuálních mediálních služeb a on-line obsahu
zvyšuje poptávku po rychlosti a pokrytí. Jde rovněž
o klíčové opatření v rámci Digitální agendy pro Evropu,
jejímž cílem je zajistit rychlý širokopásmový internet pro
budoucí hospodářství založené na znalostech a na sítích,
s ambiciózním cílem univerzálního širokopásmového
pokrytí. Poskytování nejvyšší možné rychlosti a kapacity
pevného a bezdrátového širokopásmového připojení
přispívá k dosažení cíle spočívajícího v zajištění přístupu
k širokopásmovému připojení s minimální rychlosti 30
Mbps pro všechny do roku 2020 a přístupu k širokopás
movému připojení o rychlosti minimálně 100 Mbps pro
alespoň polovinu domácností v Unii a je důležité pro
podporu hospodářského růstu a celosvětové konkurence
schopnosti a nezbytné pro dosažení udržitelných hospo
dářských a sociálních přínosů jednotného digitálního
trhu. Program by měl rovněž podporovat a prosazovat
další odvětvové politiky Unie, jako je udržitelné životní
prostředí a hospodářské a sociální začlenění pro všechny
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občany Unie. Vzhledem k významu bezdrátových apli
kací pro inovace je program rovněž klíčovou iniciativou
na podporu politik Unie v oblasti inovací.

(9)

Program by měl položit základy pro rozvoj, který Unii
umožní zaujmout vedoucí postavení, pokud jde o rychlost
širokopásmového připojení, mobilitu, pokrytí a kapacitu.
Toto vedoucí postavení je důležité pro vytvoření konku
renceschopného jednotného digitálního trhu, který by
zpřístupnil vnitřní trh pro všechny občany Unie.

(10)

Program by měl stanovit hlavní zásady a cíle do roku
2015 pro členské státy a orgány Unie a vytyčit konkrétní
prováděcí iniciativy. Přestože správa rádiového spektra
stále zůstává z velké části v kompetenci jednotlivých
států, měla by být prováděna v souladu se stávajícími
právními předpisy Unie a umožňovat opatření, která
sledují prosazování politik Unie.

(11)

Program by měl rovněž zohledňovat rozhodnutí
č. 676/2002/ES a odborné poznatky Evropské konfe
rence správ pošt a telekomunikací ( dále jen „CEPT“),
aby mohly být politiky Unie, které využívají rádiové
spektrum a které byly schváleny Evropským parla
mentem a Radou, prováděny prostřednictvím technic
kých prováděcích opatření, přičemž tato opatření
mohou být přijímána, kdykoli to bude pro provádění
stávajících politik Unie nezbytné.

(12)

Snadný přístup k rádiovému spektru může vyžadovat
nové typy oprávnění, jako například oprávnění týkající
se kolektivního využívání rádiového spektra nebo sdílení
infrastruktury, jejichž uplatňování v Unii by bylo možné
usnadnit stanovením osvědčených postupů a podporou
sdílení informací a také vymezením určitých společných
či sbližujících se podmínek pro využívání rádiového
spektra. Obecná oprávnění, která představují nejméně
omezující typ oprávnění, jsou zvláště zajímavá v přípa
dech, kdy možnost rušení neohrožuje provoz a rozvoj
dalších služeb.

(13)

Ačkoli tzv. „kognitivní technologie“ jsou dosud ve fázi
vývoje, měly by být již nyní podrobněji zkoumány,
mimo jiné pomocí sdílení na základě geolokace.

(14)

Hospodářskému růstu by mohlo významně napomoci
obchodování s právy k rádiovému spektru ve spojení
s podmínkami jeho flexibilního využívání. Proto by
mělo být možné podle směrnice 2002/21/ES okamžitě
obchodovat s právy v pásmech, v nichž bylo již flexibilní
využití právními předpisy Unie zavedeno. Sdílení osvěd
čených postupů pro podmínky a postupy udělování
oprávnění pro tato pásma a společná opatření zabraňující
hromadění práv k využívání rádiového spektra, jež by
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mohla vést ke vzniku dominantního postavení a nepří
pustnému nevyužívání těchto práv, by usnadnily koordi
nované zavádění těchto opatření všemi členskými státy
a nabývání uvedených práv kdekoli v Unii. Ve vhodných
případech je třeba podporovat kolektivní (nebo sdílené)
využívání rádiového spektra – kdy má neurčený počet
nezávislých uživatelů nebo zařízení v konkrétní geogra
fické oblasti ve stejný okamžik přístup k témuž kmitoč
tovému rozsahu, a to za jasně definovaných podmínek –
aniž by byla dotčena ustanovení směrnice 2002/20/ES,
pokud jde o sítě a služby elektronických komunikací.

(15)

(16)

Jak je zdůrazněno v Digitální agendě pro Evropu, je
bezdrátové
širokopásmové
připojení
důležitým
prostředkem podpory hospodářské soutěže, možností
volby pro spotřebitele a zlepšení přístupu ve venkov
ských a jiných oblastech, kde by zavedení pevného širo
kopásmového připojení bylo obtížné nebo ekonomicky
neschůdné. Správa rádiového spektra může však hospo
dářskou soutěž ovlivnit tím, že změní úlohu a postavení
tržních subjektů, například pokud stávající uživatelé
získávají nepatřičné konkurenční výhody. Omezený
přístup k rádiovému spektru, zejména v případě nedo
statku vhodného rádiového spektra, může vytvářet
překážky v zavádění nových služeb nebo aplikací
a může omezovat inovace a hospodářskou soutěž. Získá
vání nových práv k využívání rádiového spektra, a to
i formou převodu nebo pronájmu rádiového spektra či
jiných transakcí mezi uživateli, a zavádění nových
pružných kritérií pro využívání rádiového spektra může
mít dopad na stávající situaci hospodářské soutěže.
Členské státy by proto měly přijmout vhodná předběžná
nebo následná regulatorní opatření (jako jsou opatření
pozměňující stávající práva, zákaz některých způsobů
nabývání práv k využívání rádiového spektra, stanovení
podmínek pro nežádoucí hromadění rádiového spektra
a pro efektivní využívání rádiového spektra, jako jsou
podmínky uvedené ve směrnici 2002/21/ES, omezení
objemu rádiového spektra pro jednotlivé podniky či
zamezení nadměrnému hromadění práv k využívání rádi
ového spektra), aby se vyhnuly narušení hospodářské
soutěže podle zásad, z nichž vychází směrnice
2002/20/ES a směrnice Rady 87/372/EHS ze dne
25. června 1987 o frekvenčních pásmech vyhrazených
pro koordinované zavedení veřejných celoevropských
buňkových digitálních pozemních mobilních komunikač
ních systémů ve Společenství (1) (směrnice „GSM“).

Zavedení registru stávajícího využívání rádiového spektra
by v kombinaci s analýzou technologických trendů,
budoucích potřeb a poptávky po rádiovém spektru,
a to zejména v rozsahu mezi 400 MHz a 6 GHz, mělo
umožnit určit kmitočtová pásma, ve kterých by bylo
možné zlepšit efektivnost, jakož i možnosti sdílení rádi
ového spektra v zájmu komerčního i veřejného sekto
ru.Způsob sestavení a aktualizace registru stávajícího
využívání rádiového spektra by měly náležitě zohled
ňovat administrativní zátěž, kterou představuje pro
správu rádiového spektra, a jejím cílem by mělo být
tuto administrativní zátěž minimalizovat. Proto by při
vypracování způsobu sestavení registru stávajícího využí

(1) Úř. věst. L 196, 17.7.1987, s. 85.
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vání rádiového spektra měly být plně zohledněny infor
mace poskytované členskými státy podle rozhodnutí
Komise 2007/344/ES ze dne 16. května 2007 o harmo
nizované dostupnosti informací o využívání rádiového
spektra ve Společenství (2).

(17)

Pro dosažení efektivního využívání rádiového spektra
jsou nezbytné harmonizované normy podle směrnice
Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES, které by
měly zohledňovat právně vymezené podmínky pro jeho
sdílení. Evropské normy pro elektrická a elektronická
zařízení, která nevyužívají rádiové spektrum, a sítě by
také měly zamezit rušení ve využívaném rádiovém spek
tru. Kumulativní dopad rostoucího objemu a hustoty
bezdrátových zařízení a aplikací ve spojení s různorodostí
způsobů využívání rádiového spektra představuje
problém pro stávající přístupy k řešení případů rušení.
Tyto přístupy je proto třeba posoudit a přehodnotit
v souvislosti s charakteristikami přijímačů a důmyslněj
šími mechanismy předcházení rušení.

(18)

Členské státy by ve vhodných případech měly mít
možnost zavést kompenzační opatření v souvislosti
s náklady na migraci.

(19)

V souladu s cíli Digitální agendy pro Evropu by mohlo
bezdrátové širokopásmové připojení významně přispět
k hospodářskému oživení a růstu, pokud bude k dispozici
dostatečné rádiové spektrum, pokud budou rychle přidě
lována práva na využívání rádiového spektra a pokud
bude umožněno obchodování tak, aby bylo možné
reagovat na vývoj na trhu. Digitální agenda pro Evropu
přichází s požadavkem, aby všichni občané Evropské
unie měli do roku 2020 přístup k širokopásmovému
připojení o rychlosti alespoň 30 Mbps. Pásma, na která
se již vztahují stávající rozhodnutí Komise, by proto měla
být pro pozemní spoje zpřístupněna za podmínek stano
vených v těchto rozhodnutích a postup udělování opráv
nění by na základě poptávky trhu měl být dokončen
v souladu se směrnicí 2002/20/ES do 31. prosince
2012 s cílem zajistit snadný přístup k bezdrátovému
širokopásmovému připojení pro všechny, zejména
v kmitočtových pásmech stanovených v rozhodnutích
2008/477/ES (4),
a
Komise
2008/411/ES (3),
5
2009/766/ES ( ). Pro doplnění pozemních širokopásmo
vých služeb a zajištění pokrytí nejvzdálenějších oblastí
Unie by jako rychlé a proveditelné řešení mohl sloužit
družicový přístup k širokopásmovému připojení.

(2) Úř. věst. L 129, 17.5.2007, s. 67.
(3) Rozhodnutí Komise 2008/411/ES ze dne 21. května 2008 o harmo
nizaci kmitočtového pásma 3 400 – 3 800 MHz pro zemské
systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Spole
čenství (Úř. věst. L 144, 4.6.2008, s. 77).
(4) Rozhodnutí Komise 2008/477/ES dne 13. června 2008 o harmoni
zaci kmitočtového pásma 2 500 – 2 690 MHz pro zemské systémy
k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství
(Úř. věst. L 163, 24.6.2008, s. 37).
(5) Rozhodnutí Komise 2009/766/ES ze dne 16. října 2009 o harmoni
zaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1 800 MHz pro zemské
systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických
komunikací ve Společenství (Úř. věst. L 274, 20.10.2009, s. 32).
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Ve vhodných případech by měla být zavedena pružnější
opatření upravující využívání rádiového spektra s cílem
podporovat inovace a vysokorychlostní širokopásmová
připojení, které podnikům umožní snížit náklady a zvýšit
konkurenceschopnost a poskytnou možnost vytvářet
nové interaktivní služby on-line, například v oblasti vzdě
lávání, zdravotnictví a služeb veřejného zájmu.

S téměř 500 miliony obyvatel s vysokorychlostním širo
kopásmovým připojením by v Evropě bylo možné zajistit
rozvoj vnitřního trhu tím, že by se vytvořila celosvětově
jedinečná klíčová skupina uživatelů otevírající všem regi
onům nové možnosti, jednotlivým uživatelům by to
přineslo vyšší hodnotu a zlepšila by se schopnost Unie
stát se přední světovou znalostní ekonomikou. Rychlé
rozšíření širokopásmového připojení je proto zásadní
pro rozvoj evropské produktivity a pro vznik nových
malých podniků, které mohou být vedoucími subjekty
v různých odvětvích, například ve zdravotnictví, výrobě
a službách.

V roce 2006 Mezinárodní telekomunikační unie odhado
vala, že budoucí požadavky na šířku pásma rádiového
spektra pro rozvoj standardu International Mobile Tele
communications-2000 (IMT-2000) a pokročilých
systémů IMT (tj. mobilní komunikace 3G a 4G) by se
mohly v roce 2020 pohybovat v rozsahu 1 280 až
1 720 MHz pro odvětví komerční mobilní komunikace
v každém regionu Mezinárodní telekomunikační unie,
včetně Evropy. Je třeba uvést, že tato dolní hodnota
(1 280 MHz) je vyšší než požadavky u některých zemí.
Kromě toho jsou země, ve kterých požadavky převyšují
uvedenou horní hodnotu (1 720 MHz). Obě tyto
hodnoty zahrnují již využívané rádiové spektrum nebo
spektrum, jehož využívání je plánováno, pro předchůdce
systémů IMT (Pre-IMT), pro systémy IMT-2000 a jejich
nástupce. Pokud nebudou uvolněna požadovaná pásma
rádiového spektra, nejlépe jednotně na celosvětové
úrovni, budou omezení kapacity v mobilních sítích před
stavovat překážky pro nové služby a hospodářský růst.

Pro pokrytí velkých oblastí bezdrátovými širokopásmo
vými službami je optimální pásmo 800 MHz (790862 MHz). Díky harmonizaci technických podmínek
podle rozhodnutí 2010/267/EU a doporučení Komise
ze dne 28. října 2009 k usnadnění uvolnění digitální
dividendy v Evropské unii (1), které vyzývá k vypnutí
analogového vysílání do 1. ledna 2012, a s ohledem
na rychlý vývoj vnitrostátních předpisů by mělo být do
roku 2013 toto pásmo v Unii v zásadě dostupné pro
služby elektronických komunikací. V dlouhodobějším
horizontu by bylo možné uvažovat i o dalších pásmech
rádiového spektra, a to s ohledem na výsledky analýzy
technologických trendů, budoucích potřeb a poptávky po
rádiovém spektru. S ohledem na to, že v pásmu
800 MHz lze vysílat na velké vzdálenosti, mohla by být
s právy případně spojena i povinnost pokrytí.

(1) Úř. věst. L 308, 24.11.2009, s. 24.
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(24)

Větší možnosti pro bezdrátové širokopásmové připojení
mají zásadní význam pro zajištění nových distribučních
platforem pro kulturní odvětví, a připravují tak půdu pro
další úspěšný rozvoj tohoto odvětví.

(25)

Bezdrátovým přístupovým systémům, jejichž součástí
jsou rádiové místní sítě, nemusí jejich stávající přidělená
bezlicenční pásma stačit. Je třeba posoudit potřebu
a proveditelnost rozšíření přidělených bezlicenčních
pásem 2,4 GHz a 5 GHz pro bezdrátové přístupové
systémy, jejichž součástí jsou rádiové místní sítě, a to
ve vztahu k registru stávajícího využívání rádiového
spektra a nových potřeb rádiového spektra a s ohledem
na využívání rádiového spektra pro jiné účely.

(26)

I když rozhlasové a televizní vysílání zůstane i nadále
významnou platformou pro distribuci obsahu, jelikož je
stále nejhospodárnější platformou pro hromadnou distri
buci, pevné nebo bezdrátové širokopásmové připojení
a další nové služby nabízejí kulturnímu odvětví nové
příležitosti k rozšíření palety svých distribučních platfo
rem, poskytování služeb na vyžádání a využití hospodář
ského potenciálu výrazného zvýšení datových přenosů.

(27)

Aby se mohly členské státy a Komise zaměřit na priority
prvního víceletého programu, měly by spolupracovat za
účelem podpory a dosažení cíle, kterým je umožnit Unii
získat vedoucí postavení v poskytování služeb širokopás
mových bezdrátových elektronických komunikací tím, že
uvolní dostatečné rádiové spektrum v ekonomicky efek
tivně využitelných pásmech, aby tyto služby byly obecně
dostupné.

(28)

Protože společný přístup a úspory z rozsahu jsou klíčem
k rozvoji širokopásmových komunikací v celé Unii a k
předcházení narušení hospodářské soutěže a fragmentace
trhu mezi členskými státy, měly by být po dohodě člen
ských států a Komise stanoveny některé osvědčené
postupy týkající se podmínek a postupů udělování opráv
nění. Tyto podmínky by mohly zahrnovat povinnost
pokrytí, velikost bloků rádiového spektra, lhůty pro
udělení práv, přístup pro operátory virtuálních mobilních
sítí a dobu trvání práv k využívání rádiového spektra.
Vzhledem k významu obchodování s právy k rádiovému
spektru pro zlepšení efektivního využívání rádiového
spektra a rozvoj vnitřního trhu bezdrátových zařízení
a služeb by se tyto podmínky a postupy měly vztahovat
na kmitočtová pásma, která jsou přidělena pro bezdrá
tové komunikace a která jsou spojena s možností
převádět nebo pronajímat práva k využívání rádiového
spektra.

(29)

Jiná odvětví, jako je doprava (pro bezpečnostní, infor
mační a řídící systémy), výzkum a vývoj, elektronické
zdravotnictví (e-Health), digitální začleňování a případně
ochrana veřejnosti a odstraňování následků katastrof,
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(30)

(31)

(32)
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mohou s ohledem na stále častější využívání videopře
nosů a datových přenosů pro rychlou a účinnější službu
potřebovat další kmitočtová pásma. Inovacím by měly
napomoci optimalizace součinnosti mezi politikou rádi
ového spektra a činnostmi výzkumu a vývoje a provádění
studií rádiové kompatibility mezi jednotlivými uživateli
rádiového spektra. Podle výsledků výzkumu prováděného
v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum,
technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) je
navíc třeba prozkoumat potřeby rádiového spektra
u projektů, které mohou mít velký hospodářský nebo
investiční potenciál, zejména pro malé a střední podniky,
jako například kognitivní rádio nebo elektronické zdra
votnictví (e-Health). S cílem podpořit výzkum a vývoj
a vědeckou činnost by rovněž měla být zajištěna přimě
řená ochrana před škodlivým rušením.

(33)

Regulace rádiového spektra má významný přeshraniční
a mezinárodní rozměr, což je dáno vlastnostmi šíření
rádiových vln, mezinárodním charakterem trhů závislých
na rádiových službách a nutností předcházet škodlivému
rušení mezi jednotlivými státy.

(34)

Pokud spadá předmět mezinárodní dohody částečně do
pravomoci Unie a částečně do pravomoci členských
států, je podle příslušné judikatury Soudního dvora
Evropské unie důležité zajistit úzkou spolupráci mezi
členskými státy a orgány Unie. Tato povinnost spolupra
covat, vyjasněná v ustálené judikatuře, vyplývá ze zásady
jednotného mezinárodního zastupování Unie a jejích
členských států.

Strategie Evropa 2020 stanoví environmentální cíle pro
udržitelné, energetický účinné konkurenční hospodářství,
například formou zlepšení energetické účinnosti o 20 %
do roku 2020. Jak je zdůrazněno v Digitální agendě pro
Evropu, jednu z hlavních úloh zde hraje odvětví infor
mačních a komunikačních technologií. Mezi navrhovaná
opatření patří urychlené zavádění inteligentních systémů
pro hospodaření s energií v celé Unii (inteligentní sítě
a inteligentní měření) s využitím komunikačních kapacit
pro snížení spotřeby energie a rozvoj inteligentních
dopravních systémů a inteligentního řízení provozu pro
snížení emisí oxidu uhličitého v odvětví dopravy. Účinné
využívání technologií v oblasti rádiového spektra by také
mohlo pomoci snížit spotřebu energie rádiovými zaříze
ními a omezit dopady na životní prostředí ve venkov
ských a odlehlých oblastech.

(35)

Členské státy mohou rovněž potřebovat podporu
v oblasti koordinace kmitočtů při dvoustranných jedná
ních se zeměmi sousedícími s Unií, a to včetně kandidát
ských nebo přistupujících zemí, aby splnily své povin
nosti podle práva Unii v oblasti koordinace kmitočtů.
Mělo by to rovněž napomoci předcházet škodlivému
rušení a zlepšit efektivitu využívání rádiového spektra
a konvergenci využívání rádiového spektra i za hranicemi
Unie.

(36)

Aby bylo možné uskutečnit cíle tohoto rozhodnutí, je
důležité zlepšit stávající institucionální rámec pro koor
dinaci politiky rádiového spektra a správu rádiového
spektra na úrovni Unie, mimo jiné v záležitostech
přímo se dotýkajících dvou nebo více členských států,
přičemž je třeba plně zohlednit pravomoci a odborné
znalosti národních správ rádiového spektra. Nezbytná je
rovněž spolupráce a koordinace mezi normalizačními
orgány, výzkumnými ústavy a CEPT.

(37)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení
tohoto rozhodnutí by měly být Komisi svěřeny prováděcí
pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se
stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské
státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích
pravomocí (2).

(38)

Jelikož cíle tohoto rozhodnutí, totiž zavedení víceletého
programu politiky rádiového spektra, nemůže být uspo
kojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej
může být z důvodu rozsahu navrhovaného programu
lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout
opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou
v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se
zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku
nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné
pro dosažení tohoto cíle.

Konzistentní přístup k udělování oprávnění k využívání
rádiového spektra v Unii, který sleduje blaho občanů, by
měl plně zohlednit ochranu zdraví veřejnosti před elek
tromagnetickými poli. Při dodržování doporučení Rady
1999/519/ES ze dne 12. července 1999 o omezení expo
zice osob elektromagnetickým polím (0 Hz to
300 GHz) (1) je nezbytné zajistit trvalé monitorování
ionizujících a neionizujících účinků využívání rádiového
spektra na zdraví, a to včetně skutečných kumulativních
účinků využívání rádiového spektra o různých kmitoč
tech ve stále větším počtu různých zařízení.

Důležité cíle obecného zájmu, jako je bezpečnost osob,
vyžadují koordinovaná technická řešení umožňující
spolupráci záchranných a havarijních služeb různých
členských států. Pro rozvoj a volný pohyb služeb
a zařízení pro zajišťování bezpečnosti a pro rozvoj
inovační celoevropských nebo interoperabilních bezpeč
nostních a záchranných řešení je třeba zajistit dostatečné
rádiové spektrum. Studie ukázaly, že v příštích 5 až 10
letech budou v celé Unii potřebná další harmonizovaná
kmitočtová pásma pod 1 GHz, aby mohly být poskyto
vány mobilní širokopásmové služby pro ochranu veřej
nosti a odstraňování následků katastrof.

(1) Úř. věst. L 199, 30.7.1999, s. 59.

(2) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
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(39)

Komise by měla předkládat Evropskému parlamentu
a Radě zprávy o výsledcích dosažených na základě
tohoto rozhodnutí, jakož i o plánovaných budoucích
opatřeních.

(40)

Při vypracování návrhu vzala Komise v maximální míře
v úvahu stanovisko Skupiny pro politiku rádiového
spektra zřízené rozhodnutím Komise 2002/622/ES (1),
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a) uplatňování nejvhodnějšího a nejméně omezujícího systému
udělování oprávnění, a to tak, aby byla maximalizována
flexibilita a efektivita využívání rádiového spektra. Tento
systém udělování oprávnění musí vycházet z objektivních,
transparentních, nediskriminačních a přiměřených kritérií;
b) podpora rozvoje vnitřního trhu podporou vzniku budoucích
digitálních služeb pro celou Unii a podporou účinné hospo
dářské soutěže;

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Účel a oblast působnosti
1.
Tímto rozhodnutím se zavádí víceletý program politiky
rádiového spektra pro strategické plánování a harmonizaci
využití rádiového spektra k zajištění fungování vnitřního trhu
v oblastech politiky Unie souvisejících s využíváním rádiového
spektra, jako jsou například elektronické komunikace, výzkum,
technologický rozvoj a vesmír, doprava, energetika a audiovizu
ální politika.
Tímto rozhodnutím není dotčena dostatečná dostupnost rádi
ového spektra pro jiné oblasti politiky Unie, jako je civilní
obrana a odstraňování následků katastrof, a společná bezpeč
nostní a obranná politika.
2.
Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny stávající právní před
pisy Unie, zejména směrnice 1999/5/ES, 2002/20/ES
a 2002/21/ES, rozhodnutí č. 676/2002/ES, v rozsahu stano
veném článkem 6 tohoto rozhodnutí, a opatření přijatá
v souladu s právními předpisy Unie na vnitrostátní úrovni.
3.
Tímto rozhodnutím nejsou dotčena opatření přijatá
v plném souladu s právem Unie na vnitrostátní úrovni, která
sledují cíle obecného zájmu, zejména cíle týkající se regulace
obsahu a audiovizuální politiky.
Tímto rozhodnutím nejsou dotčena práva členských států orga
nizovat a využívat své rádiové spektrum pro účely veřejného
pořádku a vnitřní bezpečnosti a obrany. V případech, kdy toto
rozhodnutí nebo opatření přijatá na jeho základě v kmitočto
vých pásmech uvedených v článku 6 mají dopad na rádiové
spektrum využívané členským státem výhradně a přímo
k účelům vnitřní bezpečnosti a obrany, smí členský stát
v nezbytném rozsahu toto kmitočtové pásmo využívat k účelům
vnitřní bezpečnosti a obrany i nadále, dokud nejsou systémy,
které v pásmu existují ke dni vstupu tohoto rozhodnutí nebo
opatření přijatých případně na jeho základě v platnost, vyřazeny
z provozu. Členský stát o svém rozhodnutí náležitě informuje
Komisi.
Článek 2

c) podpora hospodářské soutěže a inovací, při zohlednění
potřeby předcházet škodlivému rušení a potřeby zajistit tech
nickou kvalitu služby pro usnadnění dostupnosti širokopás
mových služeb a účinné reagování na zvýšený bezdrátový
datový provoz;
d) definování technických podmínek využívání rádiového
spektra při plném zohlednění příslušných právních předpisů
Unie, včetně předpisů týkajících se omezení expozice osob
elektromagnetickým polím;
e) podpora neutrality technologií a služeb, pokud jde o práva
k využití rádiového spektra tam, kde je to možné.
2.
Pro elektronické komunikace se
ních zásad definovaných v odstavci
následující zvláštní zásady v souladu
směrnice 2002/21/ES a rozhodnutím

kromě obecných regulač
1 tohoto článku použijí
s články 8a, 9, 9a a 9b
č. 676/2002/ES:

a) uplatňování technologické neutrality služeb, pokud jde
o právo k využívání rádiového spektra v sítích a službách
elektronických komunikací a převod nebo pronájem indivi
duálních práv k využívání rádiových kmitočtů;
b) podpora harmonizace využívání rádiových kmitočtů v celé
Unii ve shodě s potřebou zajistit jejich účelné a efektivní
využití;
c) usnadňování nárůstu bezdrátového datového přenosu a širo
kopásmových služeb, zejména podporou flexibility,
a prosazování inovací, při zohlednění potřeby předcházet
škodlivému rušení a zajistit technickou kvalitu služby.
Článek 3
Cíle
Aby se mohly členské státy a Komise zaměřit na priority tohoto
rozhodnutí, budou spolupracovat za účelem podpory a dosažení
následujících cílů:

Obecné regulační zásady
1.
Členské státy budou transparentním způsobem spolupra
covat mezi sebou i s Komisí, aby zajistily důsledné uplatňování
těchto obecných regulačních zásad v celé Unii:
(1) Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 49.

a) podpora účinné správy a efektivního využívání rádiového
spektra, aby byla co nejlépe uspokojována stoupající
poptávka po využívání kmitočtů a zároveň při zohlednění
důležité sociální, kulturní a ekonomická hodnoty rádiového
spektra;
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b) snaha o včasné přidělení dostatečného a odpovídajícího
rádiového spektra za účelem podpory cílů politik Unie
a o co nejlepší uspokojení rostoucí poptávky po bezdrá
tovém přenosu dat, čímž se umožní rozvoj komerčních
i veřejných služeb a zároveň se zohlední důležité cíle obec
ného zájmu, jako je kulturní rozmanitost a pluralita sdělo
vacích prostředků; za tímto účelem je třeba vyvinout
veškeré úsilí s cílem určit na základě registru využívání
rádiového spektra podle článku 9 nejpozději do roku
2015 alespoň 1 200 MHz rádiového spektra vhodného
k přidělení. Toto číslo zahrnuje i rádiové spektrum, které
je již využíváno;
c) překlenutí digitální propasti a přispění k cílům Digitální
agendy pro Evropu, přičemž podpoří přístup všech občanů
Unie k širokopásmovému připojení o minimální rychlosti
30 Mbps do roku 2020 a umožní, aby v Unii byla k dispo
zici nejvyšší možná rychlost a kapacita širokopásmového
připojení;
d) umožnění, aby Unie získala vedoucí postavení v poskytování
služeb širokopásmových bezdrátových elektronických
komunikací tím, že uvolní dostatečné rádiové spektrum
v pásmech, která jsou z hlediska nákladů efektivní, aby
tyto služby byly obecně dostupné;
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k) předcházení škodlivému rušení či narušování jinými rádi
ovými zařízeními nebo zařízeními nevyužívajícími rádiové
spektrum, a to mimo jiné usnadněním přípravy norem, jež
přispějí k efektivnímu využívání rádiového spektra,
a zvýšením odolnosti přijímačů vůči rušení, přičemž bude
brán v úvahu zejména kumulativní dopad rostoucího množ
ství a hustoty nasazení rádiových zařízení a aplikací;
l)

podpora dostupnosti nových spotřebitelských výrobků
a technologií, tak aby byla zajištěna podpora spotřebitelů,
pokud jde o přechod na digitální technologii, a aby bylo
zajištěno účinné využívání digitální dividendy;

m) snížení uhlíkové stopy Unie zvýšením technické účinnosti
a energetické účinnosti bezdrátových komunikačních sítí
a vybavení.
Článek 4
Větší účinnost a flexibilita
1.
Členské státy ve spolupráci s Komisí a dle potřeby
podpoří kolektivní využívání rádiového spektra, jakož i sdílené
využívání rádiového spektra.

e) zajištění příležitostí pro komerční i veřejný sektor prostřed
nictvím vyšších kapacit mobilního širokopásmového připo
jení;

Členské státy rovněž podpoří vývoj stávajících a nových tech
nologií, například kognitivního rádia, a to včetně těch, které
využívají tzv. bílých míst.

f)

2.
Členské státy a Komise spolupracují na zvyšování flexibi
lity využívání rádiového spektra za účelem podpory inovací
a investic prostřednictvím možnosti využívat nové technologie
a převodu a pronájmu práv k využívání rádiového spektra.

podpora inovací a investic zvýšenou pružností využívání
rádiového spektra, důsledným uplatňováním zásad techno
logické neutrality a neutrality služeb mezi technologickými
řešeními, která mohou být přijata, v celé Unii a formou
vhodné předvídatelnosti v oblasti regulace stanovené
mimo jiné v předpisovém rámci pro elektronické komuni
kace, uvolněním harmonizovaných kmitočtových pásem
pro nové vyspělé technologie a možností obchodovat
s právy k využívání rádiového spektra, čímž se vytvoří
příležitosti pro vznik budoucích digitálních služeb v celé
Unii;

g) zajištění snadného přístupu k rádiovému spektru využitím
výhod plynoucích z obecných oprávnění pro elektronické
komunikace v souladu s článkem 5 směrnice 2002/20/ES;
h) podpora sdílení pasivních infrastruktur tam, kde by to bylo
přiměřené a nediskriminační, jak je uvedeno v článku 12
směrnice 2002/21/ES;
i)

j)

udržování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže zejména
ve službách elektronických komunikací, a to usilováním
prostřednictvím preventivních či nápravných opatření
o předcházení nadměrnému hromadění práv k využívání
rádiových kmitočtů některými podniky, která vede ke znač
nému narušení hospodářské soutěže;
snížení fragmentace a plné využití potenciálu vnitřního trhu,
aby se posilováním koordinace a harmonizace technických
podmínek pro využívání a případně i dostupnost rádiového
spektra podpořil hospodářský růst a úspory z rozsahu na
úrovni Unie;

3.
Členské státy a Komise budou spolupracovat na podpoře
přípravy a harmonizace norem pro rádiová zařízení a telekomu
nikační terminály, jakož i pro elektrická a elektronická zařízení
a sítě, a to dle potřeby na základě normalizačního pověření
udělených Komisí příslušným orgánům pro normalizaci.
Zvláštní pozornost bude též věnována normám pro zařízení
určená pro postižené osoby.
4.
Členské státy podpoří výzkum a vývoj nových technologií,
jako jsou kognitivní technologie a geolokační databáze.
5.
Členské státy ve vhodných případech zavedou kritéria
výběru a postupy udělování oprávnění k využívání rádiového
spektra podporující hospodářskou soutěž, investice a efektivní
využívání rádiového spektra jako veřejného statku a koexistenci
nových a stávajících služeb a zařízení. Členské státy podpoří
trvalé, efektivní využívání rádiového spektra pro sítě, zařízení
a uživatelské aplikace.
6.
Bude-li to nutné pro zajištění efektivního výkonu práv
k využívání rádiového spektra a pro zamezení nežádoucího
hromadění rádiového spektra, mohou členské státy zvážit přijetí
vhodných opatření, jako například uložení finančních sankcí,
využití finančních pobídkových nástrojů nebo odejmutí práv.
Tato opatření se přijímají a uplatňují transparentním, nediskri
minačním a přiměřeným způsobem.
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7.
Pokud jde o služby elektronických komunikací, členské
státy přijmou v souladu se směrnicí 2002/20/ES do 1. ledna
2013 opatření v oblasti přidělování kmitočtů a udělování
oprávnění, která jsou vhodná z hlediska rozvoje širokopásmo
vých služeb s cílem dosáhnout co nejvyšší kapacity a rychlosti
širokopásmového připojení.
8.
Aby nedocházelo k případné fragmentaci vnitřního trhu
v důsledku odlišných kritérií výběru a postupů pro harmonizo
vaná kmitočtová pásma přidělená službám elektronických
komunikací, s nimiž lze obchodovat ve všech členských státech
podle článku 9b směrnice 2002/21/ES, Komise ve spolupráci
s členskými státy a v souladu se zásadou subsidiarity pomáhá
při stanovení a sdílení osvědčených postupů pro podmínky
a postupy udělování oprávnění a podporuje výměnu informací
pro tato pásma, za účelem zvýšení soudržnosti po celé Unii, jíž
bude dosaženo dodržováním zásad technologické neutrality
a neutrality služeb.
Článek 5
Hospodářská soutěž
1.
Členské státy podporují účinnou hospodářskou soutěž
a předcházejí narušování hospodářské soutěže na vnitřním
trhu služeb elektronických komunikací v souladu se směrnicemi
2002/20/ES a 2002/21/ES.
Otázky hospodářské soutěže zohledňují i při udělování práv
k využívání rádiového spektra uživatelům neveřejných elektro
nických komunikací.
2.
Pro účely odst. 1 prvního pododstavce a aniž je dotčeno
uplatňování pravidel hospodářské soutěže a opatření přijatých
členskými státy za účelem dosažení cíle obecného zájmu
v souladu s čl. 9 odst. 4 směrnice 2002/21/ES, mohou členské
státy přijmout opatření, kterými mohou mimo jiné:
a) omezit množství rádiového spektra, k němuž jsou udělena
práva k využívání jakémukoli operátorovi, nebo stanovit pro
taková práva k využívání rádiového spektra podmínky, jako
je poskytování velkoobchodního přístupu, národní nebo
regionálního roamingu, v určitých pásmech nebo určitých
skupinách pásem s podobnými charakteristikami, například
u pásem pod 1 GHz přidělených službám elektronických
komunikací; tyto dodatečné podmínky mohou uložit
pouze příslušné vnitrostátní orgány;
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d) u práv k využívání rádiového spektra, jež nepodléhají
kontrole fúzí na úrovni členského státu ani Unie, zakázat
převod těchto práv nebo stanovit pro jejich převod
podmínky, pokud by tímto převodem mohlo dojít k význam
nému narušení hospodářské soutěže;
e) v souladu se směrnicí 2002/20/ES pozměnit stávající práva,
pokud je to nezbytné za účelem nápravy narušení hospo
dářské soutěže, ke kterému došlo převodem nebo hroma
děním práv k využívání rádiových kmitočtů.
3.
Členské státy, které mají v úmyslu přijmout opatření podle
odstavce 2 tohoto článku, tak učiní v souladu s postupy pro
stanovení či změnu podmínek pro práva k využívání rádiového
spektra, jež stanoví směrnice 2002/20/ES.
4.
Členské státy zajistí, aby při postupu udělování oprávnění
u služeb elektronických komunikací a při jejich výběru byla
podporována účinná hospodářská soutěž v zájmu občanů,
spotřebitelů a podniků v Unii.
Článek 6
Rádiové spektrum pro bezdrátové širokopásmové
komunikace
1.
Členské státy učiní ve spolupráci s Komisí všechny
potřebné kroky pro zajištění toho, aby v rámci Unie bylo
k dispozici dostatečné rádiové spektrum z hlediska pokrytí
a kapacity, které by Unii umožnilo dosáhnout nejvyšších rych
lostí širokopásmového připojení na světě, aby bezdrátové apli
kace a vedoucí postavení Evropy v poskytování nových služeb
mohly účinně přispívat k hospodářskému růstu, a pro naplňo
vání cíle, jímž je zajistit do roku 2020 všem občanům přístup
k širokopásmovému připojení o minimální rychlosti 30 Mbps.
2.
Za účelem rozšíření dostupnosti bezdrátových širokopás
mových služeb v zájmu občanů a spotřebitelů Unie zpřístupní
členské státy pásma uvedená v rozhodnutích 2008/411/ES (3,43,8 GHz), 2008/477/ES (2,5-2,69 GHz) a 2009/766/ES (9001 800 MHz) v souladu s podmínkami popsanými v těchto
rozhodnutích. V závislosti na tržní poptávce členské státy
dokončí proces udělování oprávnění do 31. prosince 2012,
aniž budou dotčeny stávající zavedené služby a za podmínek,
jež spotřebitelům umožní snadný přístup k bezdrátovým širo
kopásmovým službám.

b) vyhradit určitou část kmitočtového pásma či skupiny pásem
pro přidělení novým subjektům, je-li to vhodné s ohledem
na situaci na vnitrostátním trhu;

3.
Členské státy podpoří probíhající modernizaci sítí
prováděnou poskytovateli elektronických komunikací na úroveň
nejnovějších a nejúčinnějších technologií s cílem vytvořit své
vlastní spektrální dividendy v souladu se zásadami technolo
gické neutrality a neutrality služeb.

c) v některých pásmech odmítnout udělení nových práv
k využívání rádiového spektra nebo povolení nových využití
rádiového spektra v určitých pásmech, případně mohou pro
udělení nových práv k využívání rádiového spektra či povo
lení nových využití rádiového spektra stanovit podmínky,
aby se předešlo narušení hospodářské soutěže přidělením,
převodem nebo hromaděním práv k využívání rádiových
kmitočtů;

4.
Členské státy dokončí do 1. ledna 2013 proces udělování
oprávnění, aby mohlo být pásmo 800 MHz využíváno pro
služby elektronických komunikací. Členským státům, kterým
by výjimečné vnitrostátní nebo místní podmínky nebo potíže
s přeshraniční koordinací kmitočtů neumožňovaly zpřístupnění
tohoto pásma, udělí Komise na základě řádně odůvodněné
žádosti dotčeného členského státu zvláštní výjimky do
31. prosince 2015.
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Pokud by konkrétní potíže členského státu s přeshraniční koor
dinací kmitočtů s jednou nebo více zeměmi, včetně kandidát
ských či přistupujících zemí, přetrvávaly i po 31. prosinci 2015
a bránily dostupnosti pásma 800 MHz, udělí Komise zvláštní
výjimky, a to každoročně až do doby, než budou potíže odstra
něny.

10.
Členské státy ve spolupráci s Komisí posoudí možnost
rozšíření dostupnosti a používání pikobuněk a femtobuněk.
Plně zohlední potenciál těchto základnových stanic buňkových
sítí a sdíleného a bezlicenčního využívání rádiového spektra pro
vytvoření základu pro bezdrátové sítě typu „mesh“, jež mohou
být klíčové pro překlenutí digitální propasti.

Členské státy, kterým byla udělena výjimka podle prvního nebo
druhého pododstavce, zajistí, aby využívání pásma 800 MHz
nebránilo dostupnosti tohoto pásma v sousedních zemích pro
služby elektronických komunikací jiné než rozhlasové a televizní
vysílání.

Článek 7

Tento odstavec platí rovněž pro potíže s koordinací rádiového
spektra v Kyperské republice, neboť kyperské vládě není umož
něno vykonávat účinnou kontrolu nad částí svého území.
5.
Členské státy ve spolupráci s Komisí nepřetržitě sledují
požadavky na kapacitu bezdrátových širokopásmových služeb.
Na základě výsledků analýzy uvedené v čl. 9 odst. 4 Komise do
1. ledna 2015 posoudí a podá zprávu Evropskému parlamentu
a Radě, zda je nutné přijmout opatření k harmonizaci dalších
kmitočtových pásem.
Členské státy mohou ve vhodných případech a v souladu
s právem Unie zajistit, aby přímé náklady na migraci rádiového
spektra či nové přidělení pásem rádiového spektra pro jejich
využívání byly přiměřeně kompenzovány v souladu s vnitrostát
ními právními předpisy.
6.
Členské státy ve spolupráci s Komisí podporují ve vhod
ných případech ve vzdálených a řídce obydlených oblastech
přístup k širokopásmovým službám využívajícím pásma
800MHz. Členské státy přitom zajistí, že uvolnění pásma
800 MHz negativně neovlivní uživatele služeb pro zajištění
zpravodajských programů a pořádání hromadných společen
ských akcí (Programme-Making and Special Events – PMSE)
a v případě potřeby podniknou za tímto účelem technická
a regulatorní opatření.
7.
Komise ve spolupráci s členskými státy posoudí, zda je
odůvodněné a proveditelné prodloužit přidělování bezlicenčního
pásma pro bezdrátové přístupové systémy, jejichž součástí jsou
rádiové místní sítě.
8.
Členské státy povolí převod či pronájem práv k využívání
rádiového spektra v harmonizovaných pásmech 790-862 MHz,
880-915 MHz, 925-960 MHz, 1 710-1 785 MHz, 1 8051 880 MHz, 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz, 2 1102 170 MHz, 2,5-2,69 GHz a 3,4-3,8 GHz.
9.
Členské státy a Komise mohou prozkoumat dostupnost
dostatečného rádiového spektra pro poskytování širokopásmo
vých družicových služeb umožňujících přístup k internetu
s cílem zajistit, aby všichni občané měli přístup k vyspělým
digitálním službám včetně širokopásmového připojení, a to
zejména ve vzdálených a řídce obydlených oblastech.

Rádiové spektrum pro další politiky v oblasti bezdrátové
komunikace
Za účelem podpory dalšího rozvoje inovativních audiovizuál
ních sdělovacích prostředků a dalších služeb pro občany Unie
a s ohledem na hospodářský a sociální přínos jednotného digi
tálního trhu, členské státy ve spolupráci s Komisí usilují o zajiš
tění toho, aby bylo dostupné dostatečné množství rádiového
spektra pro družicové a pozemní poskytování těchto služeb
za předpokladu, že je tato potřeba zjevně odůvodněná.
Článek 8
Rádiové spektrum pro další konkrétní politiky Unie
1.
Členské státy a Komise zajistí dostupnost rádiového
spektra a ochranu rádiových kmitočtů potřebných pro sledování
atmosféry a povrchu Země, a umožní tak rozvoj a využívání
vesmírných aplikací a zlepšení dopravních systémů, zejména
pro globální civilní navigační družicový systém zřízený
v rámci programu Galileo (1), Evropský program pro monitoro
vání Země (GMES) (2) a pro inteligentní systémy bezpečnosti
a řízení dopravy.
2.
Komise ve spolupráci s členskými státy provede studie
o úsporách energie při využívání rádiového spektra, jež by
přispěly k nízkouhlíkové politice, a zváží zpřístupnění rádi
ového spektra pro bezdrátové technologie, které mohou zvýšit
úspory energie a účinnost jiných distribučních sítí, jako jsou
dodávky vody, včetně inteligentních energetických sítí a inteli
gentních měřících systémů.
3.
Komise se ve spolupráci s členskými státy vynasnaží
zajistit zpřístupnění dostatečného rádiového spektra za harmo
nizovaných podmínek na podporu rozvoje služeb zajišťujících
bezpečnost a na podporu volného oběhu souvisejících zařízení
a rozvoje inovačních interoperabilních řešení bezpečnosti
a ochrany veřejnosti, civilní obrany a odstraňování následků
katastrof.
4.
Členské státy a Komise budou spolupracovat s vědeckou
a akademickou obcí;, aby určily výzkumné a vývojové iniciativy
a inovační aplikace, které mohou mít velký sociálně-ekono
mický dopad nebo potenciál pro investice, aby posoudily
potřeby těchto aplikací, co se týče rádiového spektra, a v
případě potřeby zvážily přidělení dostatečných pásem rádiového
spektra pro tyto aplikace podle harmonizovaných technických
podmínek a s co nejmenší administrativní zátěží.
(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 ze dne
9. července 2008 o dalším provádění evropských programů druži
cové navigace (EGNOS a Galileo) (Úř. věst. L 196, 24.7.2008, s. 1).
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 911/2010 ze dne
22. září 2010 o Evropském programu monitorování Země (GMES)
a jeho počátečních provozních činnostech (2011–2013) (Úř. věst.
L 276, 20.10.2010, s. 1).
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5.
Členské státy se ve spolupráci s Komisí vynasnaží zajistit
potřebná kmitočtová pásma pro zpravodajské programy a pořá
dání hromadných společenských akcí (PMSE), a to v souladu
s cíli Unie zlepšit propojení vnitřního trhu a přístup ke kultuře.
6.
Členské státy a Komise se vynasnaží zajistit dostupnost
rádiového spektra pro rádiovou identifikaci (RFID) a další
bezdrátové komunikační technologie v rámci „internetu věcí“
(IoT) a budou spolupracovat na vytváření norem a harmonizaci
přidělování rádiového spektra pro komunikaci v rámci IoT ve
všech členských státech.
Článek 9
Registr
1.
Zavádí se registr stávajícího využívání rádiového spektra
pro komerční i veřejné účely.
Tento registr sleduje tyto cíle:
a) umožnit zjištění kmitočtových pásem, ve kterých by mohlo
dojít ke zlepšení účinnosti stávajícího využití rádiového
spektra;
b) usnadnit zjištění kmitočtových pásem, která by mohla být
vhodná k přerozdělení a možnosti sdílení rádiového spektra
za účelem podpory politik Unie stanovených v tomto
rozhodnutí, při současném zohlednění budoucích potřeb
rádiového spektra mimo jiné v závislosti na poptávce spotře
bitelů a operátorů, jakož i možnosti uspokojení těchto
potřeb;
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administrativní zátěž a stávající povinnosti členských států
vyplývající z jiných ustanovení práva Unie, zejména povin
nosti poskytnout konkrétní informace;
b) stanoví metodika pro analýzu technologických trendů,
budoucích potřeb a poptávky po rádiovém spektru v oblas
tech politiky Unie, na něž se vztahuje toto rozhodnutí,
především u služeb, které by mohly fungovat v kmitočtových
pásmech v rozsahu 400 MHz až 6 GHz, za účelem určení
rozvíjejících se a potenciálně významných využití rádiového
spektra.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle
čl. 13 odst. 2.
3.
Komise spravuje registr rádiového spektra uvedený
v odstavci 1 v souladu s prováděcími akty podle odstavce 2.
4.
Komise provede analýzu technologických trendů, budou
cích potřeb a poptávky po rádiovém spektru v souladu
s prováděcími akty uvedenými v odst.2 písm. b). Komise před
loží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích této
analýzy.
Článek 10
Mezinárodní jednání
1.
V mezinárodních jednáních týkajících se otázek rádiového
spektra platí tyto zásady:
a) spadá-li předmět mezinárodních jednání do pravomoci Unie,
stanoví se postoj Unie v souladu s právem Unie;

c) pomoci analyzovat různé typy využívání rádiového spektra
soukromými i veřejnými uživateli;
d) pomoci určit kmitočtová pásma, která by mohla být přidě
lena nebo přerozdělena tak, aby se zvýšila efektivita jejich
využití, podpořily inovace a posílila hospodářská soutěž na
vnitřním trhu, hledat nové způsoby sdílení rádiového spektra
ve prospěch soukromých i veřejných uživatelů, při
současném zohlednění potenciálního pozitivního i negativ
ního dopadu přidělení nebo opětovné přidělení těchto
i sousedních pásem stávajícím uživatelům. xxxxxx
2.
Za účelem jednotného uplatňování odstavce 1 tohoto
článku, přijme Komise, při maximálním zohlednění stanoviska
Skupiny pro politiku rádiového spektra do 1. července 2013
prováděcí akty, kterými se
a) stanoví praktické postupy a jednotné formáty shromažďo
vání údajů o stávajícím využití rádiového spektra a jejich
poskytování členskými státy Komisi za předpokladu, že
budou dodržena pravidla obchodního tajemství podle článku
8 rozhodnutí č.676/2002/ES a právo členských států nepo
skytnout důvěrné informace, s ohledem na cíl minimalizovat

b) spadá-li předmět mezinárodních jednání částečně do pravo
mocí Unie a částečně do pravomocí členských států, usilují
Unie a členské státy o stanovení společného postoje
v souladu s požadavky zásady loajální spolupráce;
Pro účely písmene b) prvního pododstavce spolupracují Unie
a členské státy v souladu se zásadou jednotného mezinárodního
zastupování Unie a jejích členských států.
2.
Unie poskytne na žádost členským státům právní, poli
tickou a technickou podporu při řešení potíží s koordinací rádi
ového spektra se zeměmi sousedícími s Unií, včetně kandidát
ských a přistupujících zemí, a to tak, aby dotčené členské státy
mohly dostát svým závazkům podle práva Unie. Při poskytování
takové pomoci využije Unie veškerých svých právních a politic
kých pravomocí na podporu provádění politik Unie.
Unie bude rovněž podporovat úsilí třetích zemí o provádění
správy rádiového spektra, které je slučitelné se správou rádi
ového spektra v Unii, s cílem ochránit cíle Unie v politice
rádiového spektra.
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visko, Komise návrh prováděcího aktu nepřijme a použije se čl.
5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

3.
Při dvoustranných nebo vícestranných jednáních se třetími
zeměmi jsou členské státy vázány svými povinnostmi vyplýva
jícími z práva Unie. Při uzavírání smluv či jiném přijímání mezi
národních závazků v souvislosti s rádiovým spektrem připojí
členské státy ke svému podpisu či jinému aktu přijetí společné
prohlášení, v němž se uvede, že budou plnit tyto mezinárodní
smlouvy či závazky v souladu se svými povinnostmi vyplývají
cími ze Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování
Evropské unie.

Členské státy uplatňují politické ukazatele a cíle stanovené tímto
rozhodnutím nejpozději od 1. července 2015, nestanoví-li toto
rozhodnutí jinak.

Článek 11

Článek 15

Spolupráce mezi orgány

Podávání zpráv a přezkum

1.
Komise a členské státy spolupracují na posílení stávajícího
institucionálního uspořádání, aby podpořily koordinaci správy
rádiového spektra na úrovni Unie včetně záležitostí, jež přímo
ovlivňují dva či více členských států, s cílem rozvíjet vnitřní trh
a zajistit, aby bylo dosaženo všech cílů politiky Unie v oblasti
rádiového spektra.

Komise podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o činnos
tech vyvíjených a opatřeních přijatých v souladu s tímto
rozhodnutím do 10. dubna 2014.

2.
Komise a členské státy vyzvou orgány pro normalizaci,
CEPT, Společné výzkumné centrum Komise a další příslušné
subjekty k úzké spolupráci v technických záležitostech za
účelem podpory účinného využívání rádiového spektra. Za
tímto účelem zachovají celkovou vazbu mezi správou rádiového
spektra a normalizací, a to tak, aby byl posílen vnitřní trh.

Komise provede přezkum uplatňování tohoto rozhodnutí do
31. prosince 2015.

Článek 12

Článek 14
Plnění politických ukazatelů a cílů

Členské státy poskytnou Komisi všechny informace nezbytné
pro posouzení uplatňování tohoto rozhodnutí.

Článek 16
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlá
šení v Úředním věstníku Evropské unie.

Veřejné konzultace
Kdykoli to bude vhodné, uspořádá Komise veřejné konzultace,
aby získala názory všech zainteresovaných subjektů i názory
široké veřejnosti na využívání rádiového spektra v Unii.

Článek 17
Určení
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

Článek 13
Postup projednávání ve výboru
1.
Komisi je nápomocen Výbor pro rádiové spektrum
zřízený rozhodnutím č. 676/2002/ES. Tento výbor je výborem
ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
2.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5
nařízení (EU) č. 182/2011. Pokud výbor nevydá žádné stano

Ve Štrasburku dne 14. března 2012.

Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda

M. SCHULZ

N. WAMMEN

