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Poprawka   145 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Umocowanie 1 a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 uwzględniając Protokół (nr 1) do Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE) w sprawie roli parlamentów 

narodowych w Unii Europejskiej, 

Or. el 

 

Poprawka   146 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Umocowanie 1 b (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 uwzględniając Protokół (nr 2) do Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE) w sprawie stosowania zasad 

pomocniczości i proporcjonalności, 

Or. el 

 

Poprawka   147 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Umocowanie 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

po przekazaniu projektu aktu 

ustawodawczego parlamentom 

narodowym, 

po przekazaniu projektu aktu 

ustawodawczego parlamentom 

narodowym, mając na uwadze ich 

uzasadnione opinie, 

Or. en 
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Poprawka   148 

Morten Helveg Petersen 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W strategii jednolitego rynku 

cyfrowego Komisja podkreśliła, że 

przegląd ram regulacyjnych sektora 

telekomunikacyjnego będzie dotyczyć 

głównie środków mających na celu 

zachęcanie do inwestycji w szybkie sieci 

szerokopasmowe, zapewnienie spójnego 

podejścia w ramach jednolitego rynku do 

polityki widma radiowego i zarządzania 

widmem, ustanowienie warunków do 

funkcjonowania prawdziwego jednolitego 

rynku dzięki przezwyciężeniu fragmentacji 

regulacyjnej, zapewnienie równych 

warunków działania wszystkim 

uczestnikom rynku i spójnego stosowania 

przepisów, a także zapewnienie większej 

skuteczności regulacyjnych ram 

instytucjonalnych. 

(3) W strategii jednolitego rynku 

cyfrowego Komisja podkreśliła, że 

przegląd ram regulacyjnych sektora 

telekomunikacyjnego będzie dotyczyć 

głównie środków mających na celu 

zachęcanie do inwestycji w szybkie sieci 

szerokopasmowe, zapewnienie spójnego 

podejścia w ramach jednolitego rynku do 

polityki widma radiowego i zarządzania 

widmem, ustanowienie warunków do 

funkcjonowania prawdziwego jednolitego 

rynku dzięki przezwyciężeniu fragmentacji 

regulacyjnej, zapewnienie skutecznej 

ochrony konsumentów, równych 

warunków działania wszystkim 

uczestnikom rynku i spójnego stosowania 

przepisów, a także zapewnienie większej 

skuteczności regulacyjnych ram 

instytucjonalnych. W ramach Strategii 

jednolitego rynku cyfrowego dla Europy 

ogłoszono również przegląd dyrektywy 

2002/58/WE, mający na celu zapewnienie 

wysokiego poziomu ochrony prywatności 

użytkowników usług łączności 

elektronicznej oraz równych warunków 

działania dla wszystkich podmiotów na 

rynku; 

Or. en 

 

Poprawka   149 

Morten Helveg Petersen 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Niniejsza dyrektywa powinna 

stworzyć ramy prawne dla zapewnienia 

swobody w zakresie udostępniania sieci 

i usług łączności elektronicznej, 

podlegające wyłącznie warunkom 

określonym w niniejszej dyrektywie oraz 

ograniczeniom zgodnie z art.  52 ust. 1 

Traktatu, a w szczególności środkom 

podejmowanym w związku z polityką 

państwową, bezpieczeństwem publicznym 

oraz zdrowiem publicznym. 

(5) Niniejsza dyrektywa powinna 

stworzyć ramy prawne dla zapewnienia 

swobody w zakresie udostępniania sieci i 

usług łączności elektronicznej, podlegające 

wyłącznie warunkom określonym w 

niniejszej dyrektywie oraz ograniczeniom 

zgodnie z art. 52 ust. 1 Traktatu, a w 

szczególności środkom podejmowanym w 

związku z polityką państwową, 

bezpieczeństwem publicznym oraz 

zdrowiem publicznym, a także z art. 52 

ust. 1 Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej (Karty). 

Or. en 

 

Poprawka   150 

Morten Helveg Petersen 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Przepisy niniejszej dyrektywy 

pozostają bez uszczerbku dla uprawnień 

każdego z państw członkowskich do 

podejmowania środków uzasadnionych na 

podstawie postanowień art. 87 i 45 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, mających na celu 

zapewnienie ochrony jego podstawowych 

interesów w zakresie bezpieczeństwa, 

zapewnienie porządku publicznego, 

moralności publicznej i bezpieczeństwa 

publicznego oraz umożliwienie 

prowadzenia dochodzeń, wykrywania czy 

ścigania przestępstw. 

(6) Przepisy niniejszej dyrektywy 

pozostają bez uszczerbku dla uprawnień 

każdego z państw członkowskich do 

podejmowania środków uzasadnionych na 

podstawie postanowień art. 87 i 45 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, mających na celu 

zapewnienie ochrony jego podstawowych 

interesów w zakresie bezpieczeństwa, 

zapewnienie porządku publicznego i 

bezpieczeństwa publicznego oraz 

umożliwienie prowadzenia dochodzeń, 

wykrywania czy ścigania przestępstw, przy 

czym takie środki muszą być przewidziane 

prawem, przestrzegać istoty praw i 

wolności uznanych w Karcie oraz 

podlegać zasadzie proporcjonalności 

zgodnie z art. 52 ust. 1 Karty. 

Or. en 
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Poprawka   151 

Michał Boni 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Konwergencja sektorów 

telekomunikacji, mediów i technologii 

informacyjnych oznacza, iż wszelkie sieci i 

usługi związane z łącznością elektroniczną 

powinny zostać objęte, w miarę 

możliwości, jednolitym Europejskim 

kodeksem łączności elektronicznej 

ustanowionym jedną dyrektywą, z 

wyjątkiem kwestii, które można lepiej 

regulować bezpośrednio za pomocą 

stosownych przepisów przyjętych w 

drodze rozporządzeń., Konieczne jest 

oddzielenie regulacji dotyczących sieci i 

usług łączności elektronicznej od regulacji 

dotyczących treści. Powyższy kodeks nie 

obejmuje więc zagadnień związanych z 

treścią usług świadczonych za 

pośrednictwem sieci łączności 

elektronicznej przy wykorzystaniu usług 

łączności elektronicznej, takich jak 

zagadnienia treści nadawanych 

programów, usług finansowych lub 

niektórych usług społeczeństwa 

informacyjnego i dlatego nie stoi on w 

sprzeczności ze środkami podejmowanymi 

przez Unię lub na szczeblu krajowym w 

odniesieniu do takich usług, zgodnie z 

przepisami prawa unijnego i w celu 

promowania kulturowej i językowej 

różnorodności oraz ochrony pluralizmu w 

mediach. Treść programów telewizyjnych 

stanowi przedmiot uregulowań zawartych 

w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2010/13/UE21 . Regulacje polityki 

audiowizualnej i treści audiowizualnych 

mają na celu osiągnięcie celów leżących w 

ogólnym interesie, takich jak wolność 

słowa, pluralizm mediów, bezstronność, 

(7) Konwergencja sektorów 

telekomunikacji, mediów i technologii 

informacyjnych oznacza, iż wszelkie sieci i 

usługi związane z łącznością elektroniczną 

powinny zostać objęte, w miarę 

możliwości , jednolitym Europejskim 

kodeksem łączności elektronicznej 

ustanowionym jedną dyrektywą, z 

wyjątkiem kwestii, które można lepiej 

regulować bezpośrednio za pomocą 

stosownych przepisów przyjętych w 

drodze rozporządzeń. Konieczne jest 

oddzielenie regulacji dotyczących sieci i 

usług łączności elektronicznej od regulacji 

dotyczących treści. Powyższy kodeks nie 

obejmuje więc zagadnień związanych z 

treścią usług świadczonych za 

pośrednictwem sieci łączności 

elektronicznej przy wykorzystaniu usług 

łączności elektronicznej, takich jak 

zagadnienia treści nadawanych 

programów, usług finansowych lub 

niektórych usług społeczeństwa 

informacyjnego i dlatego nie stoi on w 

sprzeczności ze środkami podejmowanymi 

przez Unię lub na szczeblu krajowym w 

odniesieniu do takich usług, zgodnie z 

przepisami prawa unijnego i w celu 

promowania kulturowej i językowej 

różnorodności oraz ochrony pluralizmu w 

mediach. Treść programów telewizyjnych 

stanowi przedmiot uregulowań zawartych 

w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2010/13/UE21. Regulacje polityki 

audiowizualnej i treści audiowizualnych 

mają na celu osiągnięcie celów leżących w 

ogólnym interesie, takich jak wolność 

słowa, pluralizm mediów, bezstronność, 
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różnorodność kulturowa i językowa, 

włączenie społeczne, ochrona 

konsumentów oraz małoletnich. 

Oddzielenie uregulowań dotyczących 

łączności elektronicznej od uregulowań 

dotyczących treści nie stoi jednak na 

przeszkodzie uwzględnianiu 

występujących pomiędzy nimi powiązań, 

w szczególności w celu zapewnienia 

pluralizmu mediów, różnorodności 

kulturowej i ochrony konsumentów. 

różnorodność kulturowa i językowa, 

włączenie społeczne, ochrona 

konsumentów oraz małoletnich. Jednakże 

przewiduje się, że jeżeli sieci i usługi 

łączności elektronicznej nie zostaną 

wyraźnie wykluczone z zakresu 

stosowania kodeksu, powinny one być 

objęte niniejszym kodeksem. Oddzielenie 

uregulowań dotyczących łączności 

elektronicznej od uregulowań dotyczących 

treści nie stoi jednak na przeszkodzie 

uwzględnianiu występujących pomiędzy 

nimi powiązań, w szczególności w celu 

zapewnienia pluralizmu mediów, 

różnorodności kulturowej i ochrony 

konsumentów. 

_________________ _________________ 

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. 

w sprawie koordynacji niektórych 

przepisów ustawowych, wykonawczych 

i administracyjnych państw członkowskich 

dotyczących świadczenia audiowizualnych 

usług medialnych (dyrektywa 

o audiowizualnych usługach medialnych) 

(Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1). 

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. 

w sprawie koordynacji niektórych 

przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich 

dotyczących świadczenia audiowizualnych 

usług medialnych (dyrektywa o 

audiowizualnych usługach medialnych) 

(Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wszelkie obowiązki powinny być zgodne z zasadą proporcjonalności. 

 

Poprawka   152 

Morten Helveg Petersen 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Konwergencja sektorów 

telekomunikacji, mediów i technologii 

informacyjnych oznacza, iż wszelkie sieci i 

usługi związane z łącznością elektroniczną 

(7) Konwergencja sektorów 

telekomunikacji, mediów i technologii 

informacyjnych oznacza, iż wszelkie sieci i 

usługi związane z łącznością elektroniczną 
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powinny zostać objęte, w miarę 

możliwości, jednolitym Europejskim 

kodeksem łączności elektronicznej 

ustanowionym jedną dyrektywą, z 

wyjątkiem kwestii, które można lepiej 

regulować bezpośrednio za pomocą 

stosownych przepisów przyjętych w 

drodze rozporządzeń., Konieczne jest 

oddzielenie regulacji dotyczących sieci i 

usług łączności elektronicznej od regulacji 

dotyczących treści. Powyższy kodeks nie 

obejmuje więc zagadnień związanych z 

treścią usług świadczonych za 

pośrednictwem sieci łączności 

elektronicznej przy wykorzystaniu usług 

łączności elektronicznej, takich jak 

zagadnienia treści nadawanych 

programów, usług finansowych lub 

niektórych usług społeczeństwa 

informacyjnego i dlatego nie stoi on w 

sprzeczności ze środkami podejmowanymi 

przez Unię lub na szczeblu krajowym w 

odniesieniu do takich usług, zgodnie z 

przepisami prawa unijnego i w celu 

promowania kulturowej i językowej 

różnorodności oraz ochrony pluralizmu w 

mediach. Treść programów telewizyjnych 

stanowi przedmiot uregulowań zawartych 

w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2010/13/UE21 . Regulacje polityki 

audiowizualnej i treści audiowizualnych 

mają na celu osiągnięcie celów leżących w 

ogólnym interesie, takich jak wolność 

słowa, pluralizm mediów, bezstronność, 

różnorodność kulturowa i językowa, 

włączenie społeczne, ochrona 

konsumentów oraz małoletnich. 

Oddzielenie uregulowań dotyczących 

łączności elektronicznej od uregulowań 

dotyczących treści nie stoi jednak na 

przeszkodzie uwzględnianiu 

występujących pomiędzy nimi powiązań, 

w szczególności w celu zapewnienia 

pluralizmu mediów, różnorodności 

kulturowej i ochrony konsumentów. 

powinny zostać objęte, w miarę 

możliwości , jednolitym Europejskim 

kodeksem łączności elektronicznej 

ustanowionym jedną dyrektywą, z 

wyjątkiem kwestii, które można lepiej 

regulować bezpośrednio za pomocą 

stosownych przepisów przyjętych w 

drodze rozporządzeń. Konieczne jest 

oddzielenie regulacji dotyczących sieci i 

usług łączności elektronicznej od regulacji 

dotyczących treści. Powyższy kodeks nie 

obejmuje więc zagadnień związanych z 

treścią usług świadczonych za 

pośrednictwem sieci łączności 

elektronicznej przy wykorzystaniu usług 

łączności elektronicznej, takich jak 

zagadnienia treści nadawanych 

programów, usług finansowych lub 

niektórych usług społeczeństwa 

informacyjnego i dlatego nie stoi on w 

sprzeczności ze środkami podejmowanymi 

przez Unię lub na szczeblu krajowym w 

odniesieniu do takich usług, zgodnie z 

przepisami prawa unijnego i w celu 

promowania kulturowej i językowej 

różnorodności oraz ochrony pluralizmu w 

mediach. Treść programów telewizyjnych 

stanowi przedmiot uregulowań zawartych 

w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2010/13/UE21. Regulacje polityki 

audiowizualnej i treści audiowizualnych 

mają na celu osiągnięcie celów leżących w 

ogólnym interesie, takich jak wolność 

słowa, pluralizm mediów, bezstronność, 

różnorodność kulturowa i językowa, 

włączenie społeczne, ochrona 

konsumentów oraz małoletnich. 

Oddzielenie uregulowań dotyczących 

łączności elektronicznej od uregulowań 

dotyczących treści nie stoi jednak na 

przeszkodzie uwzględnianiu 

występujących pomiędzy nimi powiązań, 

w szczególności w celu zapewnienia 

wolności wypowiedzi i informacji, 

pluralizmu mediów, różnorodności 

kulturowej, ochrony konsumentów, 
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prywatności oraz ochrony danych 

osobowych. 

_________________  

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. 

w sprawie koordynacji niektórych 

przepisów ustawowych, wykonawczych 

i administracyjnych państw członkowskich 

dotyczących świadczenia audiowizualnych 

usług medialnych (dyrektywa 

o audiowizualnych usługach medialnych) 

(Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1). 

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. 

w sprawie koordynacji niektórych 

przepisów ustawowych, wykonawczych 

i administracyjnych państw członkowskich 

dotyczących świadczenia audiowizualnych 

usług medialnych (dyrektywa 

o audiowizualnych usługach medialnych) 

(Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1). 

Or. en 

 

Poprawka   153 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) Państwa członkowskie muszą mieć 

możliwość zagwarantowania obywatelom 

powszechnego dostępu do bogatej gamy 

informacji i treści wysokiej jakości, 

zapewnianych przez dostawców usług 

medialnych, w interesie pluralizmu 

mediów, różnorodności kulturowej oraz 

czynnej i świadomej postawy 

obywatelskiej, niezależnie od zmian w 

systemie dystrybucji mediów i odnośnych 

modelach handlowych. 

Or. fr 

 

Poprawka   154 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) W interesie pluralizmu mediów, 

różnorodności kulturowej i świadomego 

obywatelstwa państwa członkowskie 

powinny móc zapewnić obywatelom 

powszechny dostęp do szerokiego zakresu 

informacji i treści o wartości publicznej 

dostarczanych przez dostawców usług 

medialnych, zgodnie z ewolucją systemów 

dystrybucji mediów i powiązanych modeli 

biznesowych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy zaktualizować zobowiązania dotyczące transmisji obowiązkowej i zasad dostępu, 

zgodnie z propozycją w art. 106. 

 

Poprawka   155 

Eva Kaili 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) W interesie pluralizmu mediów, 

różnorodności kulturowej i świadomego 

obywatelstwa państwa członkowskie 

powinny móc zapewnić obywatelom 

powszechny dostęp do szerokiego zakresu 

informacji i treści o wartości publicznej 

dostarczanych przez dostawców usług 

medialnych, zgodnie z ewolucją systemów 

dystrybucji mediów i powiązanych modeli 

biznesowych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy zaktualizować zobowiązania dotyczące transmisji obowiązkowej i zasad dostępu, 

zgodnie z propozycją w art. 106. 
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Poprawka   156 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Wymagania dotyczące możliwości 

sieci łączności elektronicznej stale rosną. 

Podczas gdy w przeszłości dotyczyły one 

głównie zwiększania szerokości pasma 

dostępnego ogólnie i dla poszczególnych 

użytkowników, obecnie na znaczeniu 

zyskują inne parametry, takie jak 

opóźnienie w sieci, dostępność i 

niezawodność. W reakcji na to 

zapotrzebowanie światłowody instalowane 

są coraz bliżej użytkownika, a przyszłe 

„sieci o bardzo dużej przepustowości” będą 

wymagały parametrów wydajności, które 

będą równoważne tym, jakie może 

zapewnić sieć oparta na elementach 

światłowodowych przynajmniej na 

odcinku do punktu dystrybucji w miejscu 

świadczenia usługi. W przypadku 

połączeń stacjonarnych odpowiada to 

wydajności sieci równoważnej tej, jaką 

można osiągnąć dzięki instalacji 

światłowodu na odcinku do budynku 

wielorodzinnego uznawanego za miejsce 

świadczenia usługi, a w przypadku 

połączeń mobilnych – wydajności sieci 

podobnej do tej, jaką można osiągnąć 

dzięki instalacji światłowodu na odcinku 

do stacji bazowej uznawanej za miejsce 

świadczenia usługi. Różnice w 

doświadczeniach użytkowników 

końcowych, wynikające z różnych 

właściwości nośników, za pomocą których 

sieć ostatecznie łączy się z zakończeniem 

sieci, nie powinny być brane pod uwagę do 

celów ustalania, czy daną sieć 

bezprzewodową można uznać za 

zapewniającą podobną wydajność 

sieciową. Zgodnie z zasadą neutralności 

(13) Wymagania dotyczące możliwości 

sieci łączności elektronicznej stale rosną. 

Podczas gdy w przeszłości dotyczyły one 

głównie zwiększania szerokości pasma 

dostępnego ogólnie i dla poszczególnych 

użytkowników, obecnie na znaczeniu 

zyskują inne parametry, takie jak 

opóźnienie w sieci, dostępność i 

niezawodność. W reakcji na to 

zapotrzebowanie na nieograniczone 

użytkowanie światłowody instalowane są 

coraz bliżej użytkownika, a przyszłe „sieci 

o bardzo dużej przepustowości” będą 

wymagały parametrów wydajności 

umożliwiających zapewnienie prędkości 

1000 Mbps dla łącza „w dół”, z 

możliwością zwiększenia z czasem do 

prędkości gigabitowych, oraz 

przyczyniających się do zapewnienia 

stałego zasięgu 5G bez względu na różnice 
w doświadczeniach użytkowników 

końcowych, wynikające z różnych 

właściwości nośników, za pomocą których 

sieć ostatecznie łączy się z zakończeniem 

sieci, nie powinny być brane pod uwagę do 

celów ustalania, czy daną sieć 

bezprzewodową można uznać za 

zapewniającą podobną wydajność 

sieciową. Zgodnie z zasadą neutralności 

technologicznej nie należy wykluczać 

żadnych technologii ani mediów 

transmisyjnych. Uruchamianie takich 

„sieci o bardzo dużej przepustowości” 

pozwoli jeszcze zwiększyć możliwości 

sieci i przygotuje grunt dla rozwoju 

przyszłych generacji sieci ruchomych w 

oparciu o ulepszone interfejsy radiowe i 

gęstszą architekturę sieci. 
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technologicznej nie należy wykluczać 

innych technologii i mediów 

transmisyjnych, jeżeli pod względem 

możliwości są porównywalne z tym 

scenariuszem odniesienia. Uruchamianie 

takich „sieci o bardzo dużej 

przepustowości” pozwoli jeszcze 

zwiększyć możliwości sieci i przygotuje 

grunt dla rozwoju przyszłych generacji 

sieci ruchomych w oparciu o ulepszone 

interfejsy radiowe i gęstszą architekturę 

sieci. 

Or. en 

 

Poprawka   157 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Wymagania dotyczące możliwości 

sieci łączności elektronicznej stale rosną. 

Podczas gdy w przeszłości dotyczyły one 

głównie zwiększania szerokości pasma 

dostępnego ogólnie i dla poszczególnych 

użytkowników, obecnie na znaczeniu 

zyskują inne parametry, takie jak 

opóźnienie w sieci, dostępność i 

niezawodność. W reakcji na to 

zapotrzebowanie światłowody instalowane 

są coraz bliżej użytkownika, a przyszłe 

„sieci o bardzo dużej przepustowości” będą 

wymagały parametrów wydajności, które 

będą równoważne tym, jakie może 

zapewnić sieć oparta na elementach 

światłowodowych przynajmniej na odcinku 

do punktu dystrybucji w miejscu 

świadczenia usługi. W przypadku połączeń 

stacjonarnych odpowiada to wydajności 

sieci równoważnej tej, jaką można 

osiągnąć dzięki instalacji światłowodu na 

odcinku do budynku wielorodzinnego 

uznawanego za miejsce świadczenia 

(13) Wymagania dotyczące możliwości 

sieci łączności elektronicznej stale rosną i 

również w przyszłości będą ustawicznie 

rosły. Podczas gdy w przeszłości dotyczyły 

one głównie zwiększania szerokości pasma 

dostępnego ogólnie i dla poszczególnych 

użytkowników, służącego do nadawania w 

kierunku od urządzenia końcowego do 

stacji bazowej i w kierunku odwrotnym, 

obecnie na znaczeniu zyskują inne 

parametry, takie jak opóźnienie w sieci, 

dostępność i odporność. W reakcji na to 

zapotrzebowanie światłowody instalowane 

są coraz bliżej użytkownika, a przyszłe 

„sieci o bardzo dużej przepustowości” będą 

wymagały parametrów wydajności, które 

będą równoważne tym, jakie może 

zapewnić sieć oparta na elementach 

światłowodowych przynajmniej na odcinku 

do punktu dystrybucji w miejscu 

świadczenia usługi. W przypadku połączeń 

stacjonarnych odpowiada to wydajności 

sieci równoważnej tej, jaką można 
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usługi, a w przypadku połączeń mobilnych 

– wydajności sieci podobnej do tej, jaką 

można osiągnąć dzięki instalacji 

światłowodu na odcinku do stacji bazowej 

uznawanej za miejsce świadczenia usługi. 

Różnice w doświadczeniach 

użytkowników końcowych, wynikające z 

różnych właściwości nośników, za pomocą 

których sieć ostatecznie łączy się z 

zakończeniem sieci, nie powinny być brane 

pod uwagę do celów ustalania, czy daną 

sieć bezprzewodową można uznać za 

zapewniającą podobną wydajność 

sieciową. Zgodnie z zasadą neutralności 

technologicznej nie należy wykluczać 

innych technologii i mediów 

transmisyjnych, jeżeli pod względem 

możliwości są porównywalne z tym 

scenariuszem odniesienia. Uruchamianie 

takich „sieci o bardzo dużej 

przepustowości” pozwoli jeszcze 

zwiększyć możliwości sieci i przygotuje 

grunt dla rozwoju przyszłych generacji 

sieci ruchomych w oparciu o ulepszone 

interfejsy radiowe i gęstszą architekturę 

sieci. 

osiągnąć dzięki instalacji światłowodu na 

odcinku do budynku uznawanego za 

miejsce świadczenia usługi, a w przypadku 

połączeń mobilnych – wydajności sieci 

podobnej do tej, jaką można osiągnąć 

dzięki instalacji światłowodu na odcinku 

do stacji bazowej uznawanej za miejsce 

świadczenia usługi. Różnice w 

doświadczeniach użytkowników 

końcowych, wynikające z różnych 

właściwości nośników, za pomocą których 

sieć ostatecznie łączy się z zakończeniem 

sieci, nie powinny być brane pod uwagę do 

celów ustalania, czy daną sieć 

bezprzewodową można uznać za 

zapewniającą podobną wydajność 

sieciową. Zgodnie z zasadą neutralności 

technologicznej nie należy wykluczać 

innych technologii i mediów 

transmisyjnych, jeżeli posiadają one co 

najmniej takie same możliwości jak 

światłowody pod względem dostępnej 

szerokości pasma w kierunku od 

urządzenia końcowego do stacji bazowej i 

w kierunku odwrotnym, opóźnienia w 

sieci, dostępności i odporności. 

Uruchamianie takich „sieci o bardzo dużej 

przepustowości” pozwoli jeszcze 

zwiększyć możliwości sieci i przygotuje 

grunt dla rozwoju przyszłych generacji 

sieci ruchomych w oparciu o ulepszone 

interfejsy radiowe i gęstszą architekturę 

sieci. W celu uwzględnienia przyszłego 

rozwoju technologicznego należy 

przewidzieć możliwość dostosowania lub 

uzupełnienia wydajności „sieci o bardzo 

dużej przepustowości”, pod warunkiem że 

takie działanie służy osiągnięciu celów 

niniejszej dyrektywy. 

Or. de 

Uzasadnienie 

In Zukunft werden die Anforderungen an Telekommunikationsinfrastrukturen im industriellen 

und privaten Bereich unentwegt steigen. Die Förderung des Netzausbaus sollte sich deshalb 

auf die leistungsfähigste, auf dem Markt verfügbare Technologie fokussieren, um bereits 

heute die Weichen für eine tragfähige und zukunftsgerichtete 
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Telekommunikationsinfrastruktur zu stellen. Zur Zeit stellen Glasfaserleitungen die State-of-

the-Art Technologie in diesem Bereich dar. Trotzdem sollten "Netze mit sehr hoher 

Kapazität" dynamisch definiert werden und Technologien mit dem gleichen 

Leistungsvermögen sowie mögliche künftige Entwicklungen ebenfalls berücksichtigen, um 

Innovationen im Bereich des Netzausbaus anzuregen. 

 

Poprawka   158 

Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Wymagania dotyczące możliwości 

sieci łączności elektronicznej stale rosną. 

Podczas gdy w przeszłości dotyczyły one 

głównie zwiększania szerokości pasma 

dostępnego ogólnie i dla poszczególnych 

użytkowników, obecnie na znaczeniu 

zyskują inne parametry, takie jak 

opóźnienie w sieci, dostępność i 

niezawodność. W reakcji na to 

zapotrzebowanie światłowody instalowane 

są coraz bliżej użytkownika, a przyszłe 

„sieci o bardzo dużej przepustowości” będą 

wymagały parametrów wydajności, które 

będą równoważne tym, jakie może 

zapewnić sieć oparta na elementach 

światłowodowych przynajmniej na odcinku 

do punktu dystrybucji w miejscu 

świadczenia usługi. W przypadku połączeń 

stacjonarnych odpowiada to wydajności 

sieci równoważnej tej, jaką można 

osiągnąć dzięki instalacji światłowodu na 

odcinku do budynku wielorodzinnego 

uznawanego za miejsce świadczenia 

usługi, a w przypadku połączeń mobilnych 

– wydajności sieci podobnej do tej, jaką 

można osiągnąć dzięki instalacji 

światłowodu na odcinku do stacji bazowej 

uznawanej za miejsce świadczenia usługi. 

Różnice w doświadczeniach 

użytkowników końcowych, wynikające z 

różnych właściwości nośników, za pomocą 

których sieć ostatecznie łączy się z 

(13) Wymagania dotyczące możliwości 

sieci łączności elektronicznej stale rosną. 

Podczas gdy w przeszłości dotyczyły one 

głównie zwiększania szerokości pasma 

dostępnego ogólnie i dla poszczególnych 

użytkowników, obecnie na znaczeniu 

zyskują inne parametry, takie jak 

opóźnienie w sieci, dostępność i 

niezawodność. W reakcji na to 

zapotrzebowanie światłowody instalowane 

są coraz bliżej użytkownika, a przyszłe 

„sieci o bardzo dużej przepustowości” będą 

wymagały parametrów wydajności, które 

będą równoważne tym, jakie może 

zapewnić sieć oparta na elementach 

światłowodowych przynajmniej na odcinku 

do punktu dystrybucji w miejscu 

świadczenia usługi. W przypadku połączeń 

stacjonarnych odpowiada to wydajności 

sieci równoważnej tej, jaką można 

osiągnąć dzięki instalacji światłowodu na 

odcinku do budynku wielorodzinnego 

uznawanego za miejsce świadczenia 

usługi, a w przypadku połączeń mobilnych 

– wydajności sieci podobnej do tej, jaką 

można osiągnąć dzięki instalacji 

światłowodu na odcinku do stacji bazowej 

uznawanej za miejsce świadczenia usługi. 

Różnice w doświadczeniach 

użytkowników końcowych, wynikające z 

różnych właściwości nośników, za pomocą 

których sieć ostatecznie łączy się z 
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zakończeniem sieci, nie powinny być brane 

pod uwagę do celów ustalania, czy daną 

sieć bezprzewodową można uznać za 

zapewniającą podobną wydajność 

sieciową. Zgodnie z zasadą neutralności 

technologicznej nie należy wykluczać 

innych technologii i mediów 

transmisyjnych, jeżeli pod względem 

możliwości są porównywalne z tym 

scenariuszem odniesienia. Uruchamianie 

takich „sieci o bardzo dużej 

przepustowości” pozwoli jeszcze 

zwiększyć możliwości sieci i przygotuje 

grunt dla rozwoju przyszłych generacji 

sieci ruchomych w oparciu o ulepszone 

interfejsy radiowe i gęstszą architekturę 

sieci. 

zakończeniem sieci, nie powinny być brane 

pod uwagę do celów ustalania, czy daną 

sieć bezprzewodową można uznać za 

zapewniającą podobną wydajność 

sieciową. Zgodnie z zasadą neutralności 

technologicznej nie należy wykluczać 

innych technologii i mediów 

transmisyjnych, jeżeli pod względem 

możliwości są porównywalne z tym 

scenariuszem odniesienia. Uruchamianie 

takich „sieci o bardzo dużej 

przepustowości” pozwoli jeszcze 

zwiększyć możliwości sieci i przygotuje 

grunt dla rozwoju przyszłych generacji 

sieci ruchomych w oparciu o ulepszone 

interfejsy radiowe i gęstszą architekturę 

sieci. Obecnie elementy światłowodowe 

oferują najlepszą dostępną wydajność 

sieci; w przyszłości powinno być możliwe 

dokonanie modyfikacji definicji „sieci o 

bardzo dużej przepustowości” w świetle 

zmian technologicznych i stale 

zmieniających się warunków rynkowych. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Sieć komunikacyjna wykorzystująca elementy światłowodowe oferuje obecnie najlepszą 

dostępną wydajność sieci pod względem istotnych parametrów. Jednak technologie ciągle się 

rozwijają, a w poszczególnych państwach członkowskich pojawiają się nowe warunki 

rynkowe. Z tego powodu powinna istnieć możliwość dokonania zmian obecnie istniejącej 

definicji. 

 

Poprawka   159 

Kathleen Van Brempt 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Wymagania dotyczące możliwości 

sieci łączności elektronicznej stale rosną. 

Podczas gdy w przeszłości dotyczyły one 

głównie zwiększania szerokości pasma 

(13) Wymagania dotyczące możliwości 

sieci łączności elektronicznej stale rosną. 

Podczas gdy w przeszłości dotyczyły one 

głównie zwiększania szerokości pasma 
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dostępnego ogólnie i dla poszczególnych 

użytkowników, obecnie na znaczeniu 

zyskują inne parametry, takie jak 

opóźnienie w sieci, dostępność i 

niezawodność. W reakcji na to 

zapotrzebowanie światłowody instalowane 

są coraz bliżej użytkownika, a przyszłe 

„sieci o bardzo dużej przepustowości” będą 

wymagały parametrów wydajności, które 

będą równoważne tym, jakie może 

zapewnić sieć oparta na elementach 

światłowodowych przynajmniej na odcinku 

do punktu dystrybucji w miejscu 

świadczenia usługi. W przypadku połączeń 

stacjonarnych odpowiada to wydajności 

sieci równoważnej tej, jaką można 

osiągnąć dzięki instalacji światłowodu na 

odcinku do budynku wielorodzinnego 

uznawanego za miejsce świadczenia 

usługi, a w przypadku połączeń mobilnych 

– wydajności sieci podobnej do tej, jaką 

można osiągnąć dzięki instalacji 

światłowodu na odcinku do stacji bazowej 

uznawanej za miejsce świadczenia usługi. 

Różnice w doświadczeniach 

użytkowników końcowych, wynikające z 

różnych właściwości nośników, za pomocą 

których sieć ostatecznie łączy się z 

zakończeniem sieci, nie powinny być brane 

pod uwagę do celów ustalania, czy daną 

sieć bezprzewodową można uznać za 

zapewniającą podobną wydajność 

sieciową. Zgodnie z zasadą neutralności 

technologicznej nie należy wykluczać 

innych technologii i mediów 

transmisyjnych, jeżeli pod względem 

możliwości są porównywalne z tym 

scenariuszem odniesienia. Uruchamianie 

takich „sieci o bardzo dużej 

przepustowości” pozwoli jeszcze 

zwiększyć możliwości sieci i przygotuje 

grunt dla rozwoju przyszłych generacji 

sieci ruchomych w oparciu o ulepszone 

interfejsy radiowe i gęstszą architekturę 

sieci. 

dostępnego ogólnie i dla poszczególnych 

użytkowników, obecnie na znaczeniu 

zyskują inne parametry, takie jak 

opóźnienie w sieci, dostępność i 

niezawodność. W reakcji na to 

zapotrzebowanie światłowody instalowane 

są coraz bliżej użytkownika, a przyszłe 

„sieci o bardzo dużej przepustowości” będą 

wymagały parametrów wydajności, które 

będą równoważne tym, jakie może 

zapewnić sieć oparta na elementach 

światłowodowych przynajmniej na odcinku 

do punktu dystrybucji w miejscu 

świadczenia usługi. W przypadku połączeń 

stacjonarnych odpowiada to wydajności 

sieci równoważnej tej, jaką można 

osiągnąć dzięki instalacji światłowodu na 

odcinku do budynku wielorodzinnego 

uznawanego za miejsce świadczenia 

usługi, a w przypadku połączeń mobilnych 

– wydajności sieci podobnej do tej, jaką 

można osiągnąć dzięki instalacji 

światłowodu na odcinku do stacji bazowej 

uznawanej za miejsce świadczenia usługi. 

Aby umożliwić doskonalenie lub rozwój 

innych technologii, należy unikać 

wyłącznego skupienia się na włóknach 

optycznych oraz przestrzegać zasady 

neutralności technologii. 
Różnice w doświadczeniach 

użytkowników końcowych, wynikające z 

różnych właściwości nośników, za pomocą 

których sieć ostatecznie łączy się z 

zakończeniem sieci, nie powinny być brane 

pod uwagę do celów ustalania, czy daną 

sieć bezprzewodową można uznać za 

zapewniającą podobną wydajność 

sieciową. Zgodnie z zasadą neutralności 

technologicznej nie należy wykluczać 

innych technologii i mediów 

transmisyjnych, jeżeli pod względem 

możliwości są porównywalne z tym 

scenariuszem odniesienia. Uruchamianie 

takich „sieci o bardzo dużej 

przepustowości” pozwoli jeszcze 

zwiększyć możliwości sieci i przygotuje 

grunt dla rozwoju przyszłych generacji 

sieci ruchomych w oparciu o ulepszone 



 

AM\1122801PL.docx 17/176 PE602.947v01-00 

 PL 

interfejsy radiowe i gęstszą architekturę 

sieci. 

Or. en 

 

Poprawka   160 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Wymagania dotyczące możliwości 

sieci łączności elektronicznej stale rosną. 

Podczas gdy w przeszłości dotyczyły one 

głównie zwiększania szerokości pasma 

dostępnego ogólnie i dla poszczególnych 

użytkowników, obecnie na znaczeniu 

zyskują inne parametry, takie jak 

opóźnienie w sieci, dostępność i 

niezawodność. W reakcji na to 

zapotrzebowanie światłowody instalowane 

są coraz bliżej użytkownika, a przyszłe 

„sieci o bardzo dużej przepustowości” będą 

wymagały parametrów wydajności, które 

będą równoważne tym, jakie może 

zapewnić sieć oparta na elementach 

światłowodowych przynajmniej na odcinku 

do punktu dystrybucji w miejscu 

świadczenia usługi. W przypadku połączeń 

stacjonarnych odpowiada to wydajności 

sieci równoważnej tej, jaką można 

osiągnąć dzięki instalacji światłowodu na 

odcinku do budynku wielorodzinnego 

uznawanego za miejsce świadczenia 

usługi, a w przypadku połączeń mobilnych 

– wydajności sieci podobnej do tej, jaką 

można osiągnąć dzięki instalacji 

światłowodu na odcinku do stacji bazowej 

uznawanej za miejsce świadczenia usługi. 

Różnice w doświadczeniach 

użytkowników końcowych, wynikające z 

różnych właściwości nośników, za pomocą 

których sieć ostatecznie łączy się z 

zakończeniem sieci, nie powinny być brane 

(13) Wymagania dotyczące możliwości 

sieci łączności elektronicznej stale rosną. 

Podczas gdy w przeszłości dotyczyły one 

głównie zwiększania szerokości pasma 

dostępnego ogólnie i dla poszczególnych 

użytkowników, obecnie na znaczeniu 

zyskują inne parametry, takie jak 

opóźnienie w sieci, dostępność i 

niezawodność. W reakcji na to 

zapotrzebowanie światłowody instalowane 

są coraz bliżej użytkownika, a przyszłe 

„sieci o bardzo dużej przepustowości” będą 

wymagały parametrów wydajności, które 

będą równoważne tym, jakie może 

zapewnić sieć oparta na elementach 

światłowodowych przynajmniej na odcinku 

do punktu dystrybucji w miejscu 

świadczenia usługi. W przypadku połączeń 

stacjonarnych odpowiada to wydajności 

sieci równoważnej tej, jaką można 

osiągnąć dzięki instalacji światłowodu na 

odcinku do budynku wielorodzinnego 

uznawanego za miejsce świadczenia 

usługi, a w przypadku połączeń mobilnych 

– wydajności sieci podobnej do tej, jaką 

można osiągnąć dzięki instalacji 

światłowodu na odcinku do stacji bazowej 

uznawanej za miejsce świadczenia usługi. 

Różnice w doświadczeniach 

użytkowników końcowych, wynikające z 

różnych właściwości nośników, za pomocą 

których sieć ostatecznie łączy się z 

zakończeniem sieci, nie powinny być brane 
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pod uwagę do celów ustalania, czy daną 

sieć bezprzewodową można uznać za 

zapewniającą podobną wydajność 

sieciową. Zgodnie z zasadą neutralności 

technologicznej nie należy wykluczać 

innych technologii i mediów 

transmisyjnych, jeżeli pod względem 

możliwości są porównywalne z tym 

scenariuszem odniesienia. Uruchamianie 

takich „sieci o bardzo dużej 

przepustowości” pozwoli jeszcze 

zwiększyć możliwości sieci i przygotuje 

grunt dla rozwoju przyszłych generacji 

sieci ruchomych w oparciu o ulepszone 

interfejsy radiowe i gęstszą architekturę 

sieci. 

pod uwagę do celów ustalania, czy daną 

sieć bezprzewodową można uznać za 

zapewniającą podobną wydajność 

sieciową. Zgodnie z zasadą neutralności 

technologicznej nie należy wykluczać 

innych technologii i mediów 

transmisyjnych, jeżeli pod względem 

możliwości są porównywalne z tym 

scenariuszem odniesienia. Ponieważ „sieci 

o bardzo dużej przepustowości” powinny 

służyć użytkownikom końcowym, należy 

ocenić ich doświadczenia związane z 

szybkością, opóźnieniem w sieci lub 

niezawodnością. Uruchamianie takich 

„sieci o bardzo dużej przepustowości” 

pozwoli jeszcze zwiększyć możliwości 

sieci i przygotuje grunt dla rozwoju 

przyszłych generacji sieci ruchomych w 

oparciu o ulepszone interfejsy radiowe i 

gęstszą architekturę sieci. 

Or. de 

 

Poprawka   161 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Wymagania dotyczące możliwości 

sieci łączności elektronicznej stale rosną. 

Podczas gdy w przeszłości dotyczyły one 

głównie zwiększania szerokości pasma 

dostępnego ogólnie i dla poszczególnych 

użytkowników, obecnie na znaczeniu 

zyskują inne parametry, takie jak 

opóźnienie w sieci, dostępność i 

niezawodność. W reakcji na to 

zapotrzebowanie światłowody instalowane 

są coraz bliżej użytkownika, a przyszłe 

„sieci o bardzo dużej przepustowości” będą 

wymagały parametrów wydajności, które 

będą równoważne tym, jakie może 

zapewnić sieć oparta na elementach 

(13) Wymagania dotyczące możliwości 

sieci łączności elektronicznej stale rosną. 

Podczas gdy w przeszłości dotyczyły one 

głównie zwiększania szerokości pasma 

dostępnego ogólnie i dla poszczególnych 

użytkowników, obecnie na znaczeniu 

zyskują inne parametry, takie jak 

opóźnienie w sieci, dostępność i 

niezawodność. W reakcji na to 

zapotrzebowanie światłowody instalowane 

są coraz bliżej użytkownika, a przyszłe 

„sieci o bardzo dużej przepustowości” będą 

wymagały parametrów wydajności, które 

będą równoważne tym, jakie może 

zapewnić sieć oparta na elementach 
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światłowodowych przynajmniej na odcinku 

do punktu dystrybucji w miejscu 

świadczenia usługi. W przypadku połączeń 

stacjonarnych odpowiada to wydajności 

sieci równoważnej tej, jaką można 

osiągnąć dzięki instalacji światłowodu na 

odcinku do budynku wielorodzinnego 

uznawanego za miejsce świadczenia 

usługi, a w przypadku połączeń mobilnych 

– wydajności sieci podobnej do tej, jaką 

można osiągnąć dzięki instalacji 

światłowodu na odcinku do stacji bazowej 

uznawanej za miejsce świadczenia usługi. 

Różnice w doświadczeniach 

użytkowników końcowych, wynikające z 

różnych właściwości nośników, za pomocą 

których sieć ostatecznie łączy się z 

zakończeniem sieci, nie powinny być brane 

pod uwagę do celów ustalania, czy daną 

sieć bezprzewodową można uznać za 

zapewniającą podobną wydajność 

sieciową. Zgodnie z zasadą neutralności 

technologicznej nie należy wykluczać 

innych technologii i mediów 

transmisyjnych, jeżeli pod względem 

możliwości są porównywalne z tym 

scenariuszem odniesienia. Uruchamianie 

takich „sieci o bardzo dużej 

przepustowości” pozwoli jeszcze 

zwiększyć możliwości sieci i przygotuje 

grunt dla rozwoju przyszłych generacji 

sieci ruchomych w oparciu o ulepszone 

interfejsy radiowe i gęstszą architekturę 

sieci. 

światłowodowych przynajmniej na odcinku 

do punktu dystrybucji w miejscu 

świadczenia usługi. W przypadku połączeń 

stacjonarnych odpowiada to wydajności 

sieci równoważnej tej, jaką można 

osiągnąć dzięki instalacji światłowodu na 

odcinku do budynku wielorodzinnego 

uznawanego za miejsce świadczenia 

usługi, a w przypadku połączeń mobilnych 

– wydajności sieci podobnej do tej, jaką 

można osiągnąć dzięki instalacji 

światłowodu na odcinku do stacji bazowej 

uznawanej za miejsce świadczenia usługi. 

Różnice w doświadczeniach 

użytkowników końcowych, wynikające z 

różnych właściwości nośników, za pomocą 

których sieć ostatecznie łączy się z 

zakończeniem sieci, nie powinny być brane 

pod uwagę do celów ustalania, czy daną 

sieć bezprzewodową można uznać za 

zapewniającą podobną wydajność 

sieciową. Zgodnie z zasadą neutralności 

technologicznej nie należy wykluczać 

innych technologii i mediów 

transmisyjnych, jeżeli uczestniczą one w 

zmniejszaniu geograficznej przepaści 

cyfrowej i zapewniają racjonalną 

kosztowo ścieżkę modernizacji w kierunku 

połączeń o bardzo dużej prędkości i usług 

wysokiej jakości na obszarach nieobjętych 

i niedostatecznie objętych dostępem. 

Uruchamianie takich „sieci o bardzo dużej 

przepustowości” pozwoli jeszcze 

zwiększyć możliwości sieci i przygotuje 

grunt dla rozwoju przyszłych generacji 

sieci ruchomych w oparciu o ulepszone 

interfejsy radiowe i gęstszą architekturę 

sieci. 

Or. en 

 

Poprawka   162 

Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Wymagania dotyczące możliwości 

sieci łączności elektronicznej stale rosną. 

Podczas gdy w przeszłości dotyczyły one 

głównie zwiększania szerokości pasma 

dostępnego ogólnie i dla poszczególnych 

użytkowników, obecnie na znaczeniu 

zyskują inne parametry, takie jak 

opóźnienie w sieci, dostępność i 

niezawodność. W reakcji na to 

zapotrzebowanie światłowody instalowane 

są coraz bliżej użytkownika, a przyszłe 

„sieci o bardzo dużej przepustowości” będą 

wymagały parametrów wydajności, które 

będą równoważne tym, jakie może 

zapewnić sieć oparta na elementach 

światłowodowych przynajmniej na odcinku 

do punktu dystrybucji w miejscu 

świadczenia usługi. W przypadku połączeń 

stacjonarnych odpowiada to wydajności 

sieci równoważnej tej, jaką można 

osiągnąć dzięki instalacji światłowodu na 

odcinku do budynku wielorodzinnego 

uznawanego za miejsce świadczenia 

usługi, a w przypadku połączeń mobilnych 

– wydajności sieci podobnej do tej, jaką 

można osiągnąć dzięki instalacji 

światłowodu na odcinku do stacji bazowej 

uznawanej za miejsce świadczenia usługi. 

Różnice w doświadczeniach 

użytkowników końcowych, wynikające z 

różnych właściwości nośników, za pomocą 

których sieć ostatecznie łączy się z 

zakończeniem sieci, nie powinny być brane 

pod uwagę do celów ustalania, czy daną 

sieć bezprzewodową można uznać za 

zapewniającą podobną wydajność 

sieciową. Zgodnie z zasadą neutralności 

technologicznej nie należy wykluczać 

innych technologii i mediów 

transmisyjnych, jeżeli pod względem 

możliwości są porównywalne z tym 

scenariuszem odniesienia. Uruchamianie 

takich „sieci o bardzo dużej 

przepustowości” pozwoli jeszcze 

zwiększyć możliwości sieci i przygotuje 

(13) Wymagania dotyczące możliwości 

sieci łączności elektronicznej stale rosną. 

Podczas gdy w przeszłości dotyczyły one 

głównie zwiększania szerokości pasma 

dostępnego ogólnie i dla poszczególnych 

użytkowników, obecnie na znaczeniu 

zyskują inne parametry, takie jak 

opóźnienie w sieci, dostępność i 

niezawodność. W reakcji na to 

zapotrzebowanie światłowody instalowane 

są coraz bliżej użytkownika, a przyszłe 

„sieci o bardzo dużej przepustowości” będą 

wymagały parametrów wydajności, które 

zaspokajają potrzeby najbardziej 

wymagających, zaawansowanych cyfrowo 

użytkowników końcowych i będą 

równoważne tym, jakie może zapewnić 

sieć składająca się z elementów 

optycznych przynajmniej na odcinku do 

punktu dystrybucji w miejscu świadczenia 

usługi. W przypadku połączeń 

stacjonarnych odpowiada to wydajności 

sieci równoważnej tej, jaką można 

osiągnąć dzięki instalacji światłowodu 

docierającej do indywidualnych 

gospodarstw lub mieszkań uznawanych za 

miejsce świadczenia usługi, a w przypadku 

połączeń mobilnych – wydajności sieci 

podobnej do tej, jaką można osiągnąć 

dzięki instalacji światłowodu na odcinku 

do stacji bazowej uznawanej za miejsce 

świadczenia usługi. Różnice w 

doświadczeniach użytkowników 

końcowych, wynikające z różnych 

właściwości nośników, za pomocą których 

sieć ostatecznie łączy się z zakończeniem 

sieci, nie powinny być brane pod uwagę do 

celów ustalania, czy daną sieć 

bezprzewodową można uznać za 

zapewniającą podobną wydajność 

sieciową. Zgodnie z zasadą neutralności 

technologicznej nie należy wykluczać 

innych technologii i mediów 

transmisyjnych, jeżeli pod względem 

możliwości są porównywalne z tym 
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grunt dla rozwoju przyszłych generacji 

sieci ruchomych w oparciu o ulepszone 

interfejsy radiowe i gęstszą architekturę 

sieci. 

scenariuszem odniesienia. Uruchamianie 

takich „sieci o bardzo dużej 

przepustowości” pozwoli jeszcze 

zwiększyć możliwości sieci i przygotuje 

grunt dla rozwoju przyszłych generacji 

sieci ruchomych w oparciu o ulepszone 

interfejsy radiowe i gęstszą architekturę 

sieci. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   163 

Martina Werner 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Wymagania dotyczące możliwości 

sieci łączności elektronicznej stale rosną. 

Podczas gdy w przeszłości dotyczyły one 

głównie zwiększania szerokości pasma 

dostępnego ogólnie i dla poszczególnych 

użytkowników, obecnie na znaczeniu 

zyskują inne parametry, takie jak 

opóźnienie w sieci, dostępność i 

niezawodność. W reakcji na to 

zapotrzebowanie światłowody instalowane 

są coraz bliżej użytkownika, a przyszłe 

„sieci o bardzo dużej przepustowości” będą 

wymagały parametrów wydajności, które 

będą równoważne tym, jakie może 

zapewnić sieć oparta na elementach 

światłowodowych przynajmniej na odcinku 

do punktu dystrybucji w miejscu 

świadczenia usługi. W przypadku połączeń 

stacjonarnych odpowiada to wydajności 

sieci równoważnej tej, jaką można 

osiągnąć dzięki instalacji światłowodu na 

odcinku do budynku wielorodzinnego 

(13) Wymagania dotyczące możliwości 

sieci łączności elektronicznej stale rosną. 

Podczas gdy w przeszłości dotyczyły one 

głównie zwiększania szerokości pasma 

dostępnego ogólnie i dla poszczególnych 

użytkowników, obecnie na znaczeniu 

zyskują inne parametry, takie jak 

opóźnienie w sieci, dostępność i 

niezawodność. W reakcji na to 

zapotrzebowanie światłowody instalowane 

są coraz bliżej użytkownika, a przyszłe 

„sieci o bardzo dużej przepustowości” będą 

wymagały parametrów wydajności, które 

będą równoważne tym, jakie może 

zapewnić sieć oparta na elementach 

światłowodowych przynajmniej na odcinku 

do punktu dystrybucji w miejscu 

prowadzenia działalności gospodarczej, w 

budynku wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnym. W przypadku połączeń 

stacjonarnych odpowiada to wydajności 

sieci równoważnej tej, jaką można 
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uznawanego za miejsce świadczenia 

usługi, a w przypadku połączeń mobilnych 

– wydajności sieci podobnej do tej, jaką 

można osiągnąć dzięki instalacji 

światłowodu na odcinku do stacji bazowej 

uznawanej za miejsce świadczenia usługi. 

Różnice w doświadczeniach 

użytkowników końcowych, wynikające z 

różnych właściwości nośników, za pomocą 

których sieć ostatecznie łączy się z 

zakończeniem sieci, nie powinny być brane 

pod uwagę do celów ustalania, czy daną 

sieć bezprzewodową można uznać za 

zapewniającą podobną wydajność 

sieciową. Zgodnie z zasadą neutralności 

technologicznej nie należy wykluczać 

innych technologii i mediów 

transmisyjnych, jeżeli pod względem 

możliwości są porównywalne z tym 

scenariuszem odniesienia. Uruchamianie 

takich „sieci o bardzo dużej 

przepustowości” pozwoli jeszcze 

zwiększyć możliwości sieci i przygotuje 

grunt dla rozwoju przyszłych generacji 

sieci ruchomych w oparciu o ulepszone 

interfejsy radiowe i gęstszą architekturę 

sieci. 

osiągnąć dzięki instalacji światłowodu na 

odcinku do budynku wielorodzinnego 

uznawanego za miejsce świadczenia 

usługi, a w przypadku połączeń mobilnych 

– wydajności sieci podobnej do tej, jaką 

można osiągnąć dzięki instalacji 

światłowodu na odcinku do stacji bazowej 

uznawanej za miejsce świadczenia usługi. 

Różnice w doświadczeniach 

użytkowników końcowych, wynikające z 

różnych właściwości nośników, za pomocą 

których sieć ostatecznie łączy się z 

zakończeniem sieci, nie powinny być brane 

pod uwagę do celów ustalania, czy daną 

sieć bezprzewodową można uznać za 

zapewniającą podobną wydajność 

sieciową. Zgodnie z zasadą neutralności 

technologicznej nie należy wykluczać 

innych technologii i mediów 

transmisyjnych, jeżeli pod względem 

możliwości są porównywalne z tym 

scenariuszem odniesienia. Uruchamianie 

takich „sieci o bardzo dużej 

przepustowości” pozwoli jeszcze 

zwiększyć możliwości sieci i przygotuje 

grunt dla rozwoju przyszłych generacji 

sieci ruchomych w oparciu o ulepszone 

interfejsy radiowe i gęstszą architekturę 

sieci. 

Or. de 

 

Poprawka   164 

Eva Kaili 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Wymagania dotyczące możliwości 

sieci łączności elektronicznej stale rosną. 

Podczas gdy w przeszłości dotyczyły one 

głównie zwiększania szerokości pasma 

dostępnego ogólnie i dla poszczególnych 

użytkowników, obecnie na znaczeniu 

(13) Wymagania dotyczące możliwości 

sieci łączności elektronicznej stale rosną. 

Podczas gdy w przeszłości dotyczyły one 

głównie zwiększania szerokości pasma 

dostępnego ogólnie i dla poszczególnych 

użytkowników, obecnie na znaczeniu 
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zyskują inne parametry, takie jak 

opóźnienie w sieci, dostępność i 

niezawodność. W reakcji na to 

zapotrzebowanie światłowody instalowane 

są coraz bliżej użytkownika, a przyszłe 

„sieci o bardzo dużej przepustowości” będą 

wymagały parametrów wydajności, które 

będą równoważne tym, jakie może 

zapewnić sieć oparta na elementach 

światłowodowych przynajmniej na odcinku 

do punktu dystrybucji w miejscu 

świadczenia usługi. W przypadku połączeń 

stacjonarnych odpowiada to wydajności 

sieci równoważnej tej, jaką można 

osiągnąć dzięki instalacji światłowodu na 

odcinku do budynku wielorodzinnego 

uznawanego za miejsce świadczenia 

usługi, a w przypadku połączeń mobilnych 

– wydajności sieci podobnej do tej, jaką 

można osiągnąć dzięki instalacji 

światłowodu na odcinku do stacji bazowej 

uznawanej za miejsce świadczenia usługi. 

Różnice w doświadczeniach 

użytkowników końcowych, wynikające z 

różnych właściwości nośników, za pomocą 

których sieć ostatecznie łączy się z 

zakończeniem sieci, nie powinny być brane 

pod uwagę do celów ustalania, czy daną 

sieć bezprzewodową można uznać za 

zapewniającą podobną wydajność 

sieciową. Zgodnie z zasadą neutralności 

technologicznej nie należy wykluczać 

innych technologii i mediów 

transmisyjnych, jeżeli pod względem 

możliwości są porównywalne z tym 

scenariuszem odniesienia. Uruchamianie 

takich „sieci o bardzo dużej 

przepustowości” pozwoli jeszcze 

zwiększyć możliwości sieci i przygotuje 

grunt dla rozwoju przyszłych generacji 

sieci ruchomych w oparciu o ulepszone 

interfejsy radiowe i gęstszą architekturę 

sieci. 

zyskują inne parametry, takie jak 

opóźnienie w sieci, dostępność i 

niezawodność. W reakcji na to 

zapotrzebowanie światłowody instalowane 

są coraz bliżej użytkownika, a przyszłe 

„sieci o bardzo dużej przepustowości” będą 

wymagały parametrów wydajności, które 

będą równoważne tym, jakie może 

zapewnić sieć oparta na elementach 

światłowodowych przynajmniej na odcinku 

do punktu dystrybucji w miejscu 

świadczenia usługi. W przypadku połączeń 

stacjonarnych odpowiada to wydajności 

sieci równoważnej tej, jaką można 

osiągnąć dzięki instalacji światłowodu na 

odcinku do pomieszczeń uznawanych za 

miejsce świadczenia usługi, a w przypadku 

połączeń mobilnych – wydajności sieci 

podobnej do tej, jaką można osiągnąć 

dzięki instalacji światłowodu na odcinku 

do stacji bazowej uznawanej za miejsce 

świadczenia usługi. Różnice w 

doświadczeniach użytkowników 

końcowych, wynikające z różnych 

właściwości nośników, za pomocą których 

sieć ostatecznie łączy się z zakończeniem 

sieci, nie powinny być brane pod uwagę do 

celów ustalania, czy daną sieć 

bezprzewodową można uznać za 

zapewniającą podobną wydajność 

sieciową. Zgodnie z zasadą neutralności 

technologicznej nie należy wykluczać 

innych technologii i mediów 

transmisyjnych, jeżeli pod względem 

możliwości są porównywalne z tym 

scenariuszem odniesienia. Uruchamianie 

takich „sieci o bardzo dużej 

przepustowości” pozwoli jeszcze 

zwiększyć możliwości sieci i przygotuje 

grunt dla rozwoju przyszłych generacji 

sieci ruchomych w oparciu o ulepszone 

interfejsy radiowe i gęstszą architekturę 

sieci. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Punktem odniesienia powinny być nie tylko budynki, ale też wszelkie odnośne pomieszczenia. 

Cele dotyczące sił napędowych rozwoju społeczno-gospodarczego (biur, szkół itp.) i 

indywidualnych gospodarstw domowych są odmienne i powinniśmy uwzględniać jak 

najszersze spektrum przypadków. 

 

Poprawka   165 

Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Wymagania dotyczące możliwości 

sieci łączności elektronicznej stale rosną. 

Podczas gdy w przeszłości dotyczyły one 

głównie zwiększania szerokości pasma 

dostępnego ogólnie i dla poszczególnych 

użytkowników, obecnie na znaczeniu 

zyskują inne parametry, takie jak 

opóźnienie w sieci, dostępność i 

niezawodność. W reakcji na to 

zapotrzebowanie światłowody instalowane 

są coraz bliżej użytkownika, a przyszłe 

„sieci o bardzo dużej przepustowości” będą 

wymagały parametrów wydajności, które 

będą równoważne tym, jakie może 

zapewnić sieć oparta na elementach 

światłowodowych przynajmniej na odcinku 

do punktu dystrybucji w miejscu 

świadczenia usługi. W przypadku połączeń 

stacjonarnych odpowiada to wydajności 

sieci równoważnej tej, jaką można 

osiągnąć dzięki instalacji światłowodu na 

odcinku do budynku wielorodzinnego 

uznawanego za miejsce świadczenia 

usługi, a w przypadku połączeń mobilnych 

– wydajności sieci podobnej do tej, jaką 

można osiągnąć dzięki instalacji 

światłowodu na odcinku do stacji bazowej 

uznawanej za miejsce świadczenia usługi. 

Różnice w doświadczeniach 

użytkowników końcowych, wynikające z 

różnych właściwości nośników, za pomocą 

(13) Wymagania dotyczące możliwości 

sieci łączności elektronicznej stale rosną. 

Podczas gdy w przeszłości dotyczyły one 

głównie zwiększania szerokości pasma 

dostępnego ogólnie i dla poszczególnych 

użytkowników, obecnie na znaczeniu 

zyskują inne parametry, takie jak 

opóźnienie w sieci, dostępność i 

niezawodność. W reakcji na to 

zapotrzebowanie światłowody instalowane 

są coraz bliżej użytkownika, a przyszłe 

„sieci o bardzo dużej przepustowości” będą 

wymagały parametrów wydajności, które 

będą równoważne tym, jakie może 

zapewnić sieć oparta na elementach 

światłowodowych przynajmniej na odcinku 

do punktu dystrybucji w miejscu 

świadczenia usługi. W przypadku połączeń 

stacjonarnych odpowiada to wydajności 

sieci równoważnej tej, jaką można 

osiągnąć dzięki instalacji światłowodu na 

odcinku do pomieszczeń uznawanych za 

miejsce świadczenia usługi, a w przypadku 

połączeń mobilnych – wydajności sieci 

podobnej do tej, jaką można osiągnąć 

dzięki instalacji światłowodu na odcinku 

do stacji bazowej uznawanej za miejsce 

świadczenia usługi. Różnice w 

doświadczeniach użytkowników 

końcowych, wynikające z różnych 

właściwości nośników, za pomocą których 
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których sieć ostatecznie łączy się z 

zakończeniem sieci, nie powinny być brane 

pod uwagę do celów ustalania, czy daną 

sieć bezprzewodową można uznać za 

zapewniającą podobną wydajność 

sieciową. Zgodnie z zasadą neutralności 

technologicznej nie należy wykluczać 

innych technologii i mediów 

transmisyjnych, jeżeli pod względem 

możliwości są porównywalne z tym 

scenariuszem odniesienia. Uruchamianie 

takich „sieci o bardzo dużej 

przepustowości” pozwoli jeszcze zwiększyć 

możliwości sieci i przygotuje grunt dla 

rozwoju przyszłych generacji sieci 

ruchomych w oparciu o ulepszone 

interfejsy radiowe i gęstszą architekturę 

sieci. 

sieć ostatecznie łączy się z zakończeniem 

sieci, nie powinny być brane pod uwagę do 

celów ustalania, czy daną sieć 

bezprzewodową można uznać za 

zapewniającą podobną wydajność 

sieciową. Zgodnie z zasadą neutralności 

technologicznej nie należy wykluczać 

innych technologii i mediów 

transmisyjnych, jeżeli pod względem 

możliwości są porównywalne z tym 

scenariuszem odniesienia. Uruchamianie 

stacjonarnych „sieci o bardzo dużej 

przepustowości” przez sieć światłowodową 

do konfiguracji domowej i ich możliwości 

w zakresie sieci dosyłowej będą 

warunkiem wstępnym pomyślnego 
rozwoju przyszłych generacji sieci 

ruchomych (5G) w oparciu o ulepszone 

interfejsy radiowe i gęstszą architekturę 

sieci. 

Or. en 

Uzasadnienie 

The overarching objective of the Code is to stimulate the roll-out of networks which can serve 

the future demands of European businesses and citizens. The term very high capacity network 

seeks to define what future state of the art electronic communications infrastructure look like. 

It is suggested to clarify the definition in a way that ensures that very high capacity networks 

benefit the roll-out of 5G networks in the sense that they provide the backhaul for these 

mobile networks. Future 5G ultra-dense and heavy traffic cells have to be connected to a 

backhaul with very high requirements in terms of capacity, latency, and availability. The 

proposal also takes into account the need to ensure technology neutrality since the definition 

of very high capacity network is not based on any given technology. 

 

Poprawka   166 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(13) Wymagania dotyczące możliwości 

sieci łączności elektronicznej stale rosną. 

Podczas gdy w przeszłości dotyczyły one 

głównie zwiększania szerokości pasma 

dostępnego ogólnie i dla poszczególnych 

użytkowników, obecnie na znaczeniu 

zyskują inne parametry, takie jak 

opóźnienie w sieci, dostępność i 

niezawodność. W reakcji na to 

zapotrzebowanie światłowody instalowane 

są coraz bliżej użytkownika, a przyszłe 

„sieci o bardzo dużej przepustowości” będą 

wymagały parametrów wydajności, które 

będą równoważne tym, jakie może 

zapewnić sieć oparta na elementach 

światłowodowych przynajmniej na odcinku 

do punktu dystrybucji w miejscu 

świadczenia usługi. W przypadku połączeń 

stacjonarnych odpowiada to wydajności 

sieci równoważnej tej, jaką można 

osiągnąć dzięki instalacji światłowodu na 

odcinku do budynku wielorodzinnego 

uznawanego za miejsce świadczenia 

usługi, a w przypadku połączeń mobilnych 

– wydajności sieci podobnej do tej, jaką 

można osiągnąć dzięki instalacji 

światłowodu na odcinku do stacji bazowej 

uznawanej za miejsce świadczenia usługi. 

Różnice w doświadczeniach 

użytkowników końcowych, wynikające z 

różnych właściwości nośników, za pomocą 

których sieć ostatecznie łączy się z 

zakończeniem sieci, nie powinny być brane 

pod uwagę do celów ustalania, czy daną 

sieć bezprzewodową można uznać za 

zapewniającą podobną wydajność 

sieciową. Zgodnie z zasadą neutralności 

technologicznej nie należy wykluczać 

innych technologii i mediów 

transmisyjnych, jeżeli pod względem 

możliwości są porównywalne z tym 

scenariuszem odniesienia. Uruchamianie 

takich „sieci o bardzo dużej 

przepustowości” pozwoli jeszcze 

zwiększyć możliwości sieci i przygotuje 

grunt dla rozwoju przyszłych generacji 

sieci ruchomych w oparciu o ulepszone 

(13) Wymagania dotyczące możliwości 

sieci łączności elektronicznej stale rosną. 

Podczas gdy w przeszłości dotyczyły one 

głównie zwiększania szerokości pasma 

dostępnego ogólnie i dla poszczególnych 

użytkowników, obecnie na znaczeniu 

zyskują inne parametry, takie jak 

opóźnienie w sieci, dostępność i 

niezawodność. W reakcji na to 

zapotrzebowanie światłowody instalowane 

są coraz bliżej użytkownika, a przyszłe 

„sieci o bardzo dużej przepustowości” będą 

wymagały parametrów wydajności, które 

będą równoważne tym, jakie może 

zapewnić sieć oparta na elementach 

światłowodowych przynajmniej na odcinku 

do punktu dystrybucji w miejscu 

świadczenia usługi. W przypadku połączeń 

stacjonarnych odpowiada to wydajności 

sieci równoważnej tej, jaką można 

osiągnąć dzięki instalacji światłowodu na 

odcinku do pomieszczeń uznawanych za 

miejsce świadczenia usługi, a w przypadku 

połączeń mobilnych – wydajności sieci 

podobnej do tej, jaką można osiągnąć 

dzięki instalacji światłowodu na odcinku 

do stacji bazowej uznawanej za miejsce 

świadczenia usługi. Różnice w 

doświadczeniach użytkowników 

końcowych, wynikające z różnych 

właściwości nośników, za pomocą których 

sieć ostatecznie łączy się z zakończeniem 

sieci, nie powinny być brane pod uwagę do 

celów ustalania, czy daną sieć 

bezprzewodową można uznać za 

zapewniającą podobną wydajność 

sieciową. Zgodnie z zasadą neutralności 

technologicznej nie należy wykluczać 

innych technologii i mediów 

transmisyjnych, jeżeli pod względem 

możliwości są porównywalne z tym 

scenariuszem odniesienia. Uruchamianie 

takich „sieci o bardzo dużej 

przepustowości” pozwoli jeszcze 

zwiększyć możliwości sieci i przygotuje 

grunt dla rozwoju przyszłych generacji 

sieci ruchomych w oparciu o ulepszone 
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interfejsy radiowe i gęstszą architekturę 

sieci. 

interfejsy radiowe i gęstszą architekturę 

sieci. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ma na celu sprecyzowanie, że definicja nie ogranicza się do budynku 

wielorodzinnego, ale obejmuje też inne pomieszczenia, takie jak biura, gospodarstwa rolne, 

indywidualne domy, gospodarstwa domowe itp. 

 

Poprawka   167 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Wymagania dotyczące możliwości 

sieci łączności elektronicznej stale rosną. 

Podczas gdy w przeszłości dotyczyły one 

głównie zwiększania szerokości pasma 

dostępnego ogólnie i dla poszczególnych 

użytkowników, obecnie na znaczeniu 

zyskują inne parametry, takie jak 

opóźnienie w sieci, dostępność i 

niezawodność. W reakcji na to 

zapotrzebowanie światłowody instalowane 

są coraz bliżej użytkownika, a przyszłe 

„sieci o bardzo dużej przepustowości” będą 

wymagały parametrów wydajności, które 

będą równoważne tym, jakie może 

zapewnić sieć oparta na elementach 

światłowodowych przynajmniej na odcinku 

do punktu dystrybucji w miejscu 

świadczenia usługi. W przypadku połączeń 

stacjonarnych odpowiada to wydajności 

sieci równoważnej tej, jaką można 

osiągnąć dzięki instalacji światłowodu na 

odcinku do budynku wielorodzinnego 

uznawanego za miejsce świadczenia 

usługi, a w przypadku połączeń mobilnych 

– wydajności sieci podobnej do tej, jaką 

można osiągnąć dzięki instalacji 

(13) Wymagania dotyczące możliwości 

sieci łączności elektronicznej stale rosną. 

Podczas gdy w przeszłości dotyczyły one 

głównie zwiększania szerokości pasma 

dostępnego ogólnie i dla poszczególnych 

użytkowników, obecnie na znaczeniu 

zyskują inne parametry, takie jak 

opóźnienie w sieci, dostępność i 

niezawodność. W reakcji na to 

zapotrzebowanie światłowody instalowane 

są coraz bliżej użytkownika, a przyszłe 

„sieci o bardzo dużej przepustowości” będą 

wymagały parametrów wydajności, które 

będą równoważne tym, jakie może 

zapewnić sieć oparta na elementach 

światłowodowych przynajmniej na odcinku 

do punktu dystrybucji w miejscu 

świadczenia usługi. W przypadku połączeń 

stacjonarnych odpowiada to wydajności 

sieci równoważnej tej, jaką można 

osiągnąć dzięki instalacji światłowodu na 

odcinku do pomieszczeń uznawanych za 

miejsce świadczenia usługi, a w przypadku 

połączeń mobilnych – wydajności sieci 

podobnej do tej, jaką można osiągnąć 

dzięki instalacji światłowodu na odcinku 
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światłowodu na odcinku do stacji bazowej 

uznawanej za miejsce świadczenia usługi. 

Różnice w doświadczeniach 

użytkowników końcowych, wynikające z 

różnych właściwości nośników, za pomocą 

których sieć ostatecznie łączy się z 

zakończeniem sieci, nie powinny być brane 

pod uwagę do celów ustalania, czy daną 

sieć bezprzewodową można uznać za 

zapewniającą podobną wydajność 

sieciową. Zgodnie z zasadą neutralności 

technologicznej nie należy wykluczać 

innych technologii i mediów 

transmisyjnych, jeżeli pod względem 

możliwości są porównywalne z tym 

scenariuszem odniesienia. Uruchamianie 

takich „sieci o bardzo dużej 

przepustowości” pozwoli jeszcze 

zwiększyć możliwości sieci i przygotuje 

grunt dla rozwoju przyszłych generacji 

sieci ruchomych w oparciu o ulepszone 

interfejsy radiowe i gęstszą architekturę 

sieci. 

do stacji bazowej uznawanej za miejsce 

świadczenia usługi. Różnice w 

doświadczeniach użytkowników 

końcowych, wynikające z różnych 

właściwości nośników, za pomocą których 

sieć ostatecznie łączy się z zakończeniem 

sieci, nie powinny być brane pod uwagę do 

celów ustalania, czy daną sieć 

bezprzewodową można uznać za 

zapewniającą podobną wydajność 

sieciową. Zgodnie z zasadą neutralności 

technologicznej nie należy wykluczać 

innych technologii i mediów 

transmisyjnych, jeżeli pod względem 

możliwości są porównywalne z tym 

scenariuszem odniesienia. Uruchamianie 

takich „sieci o bardzo dużej 

przepustowości” pozwoli jeszcze 

zwiększyć możliwości sieci i przygotuje 

grunt dla rozwoju przyszłych generacji 

sieci ruchomych w oparciu o ulepszone 

interfejsy radiowe i gęstszą architekturę 

sieci. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Punktem odniesienia powinny być nie tylko budynki, ale też wszelkie odnośne pomieszczenia. 

Cele dotyczące sił napędowych rozwoju społeczno-gospodarczego (biur, szkół itp.) i 

indywidualnych gospodarstw domowych są odmienne i powinniśmy uwzględniać jak 

najszersze spektrum przypadków. 

 

Poprawka   168 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Julia Reda 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a) W dalszym ciągu utrzymują się 

znaczne różnice między cenami krajowych 

połączeń głosowych i wiadomości SMS a 
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cenami tych usług zakańczanych w innym 

państwie członkowskim, zarówno w 

sieciach stacjonarnych, jak i ruchomych. 

Mimo iż istnieją znaczne różnice między 

poszczególnymi krajami, operatorami i 

pakietami taryfowymi, oraz między 

usługami w sieciach łączności ruchomej i 

stacjonarnej, taki stan rzeczy w dalszym 

ciągu ma negatywny wpływ na grupy 

klientów bardziej wrażliwych oraz stwarza 

bariery dla płynnego świadczenia usług 

łączności w obrębie UE. Wszelkie znaczne 

różnice w cenach detalicznych między 

usługami łączności elektronicznej 

zakańczanymi w tym samym państwie 

członkowskim a usługami zakańczanymi 

w innym państwie członkowskim powinny 

zatem być uzasadnione przez odniesienie 

do obiektywnych kryteriów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wprowadzenie do propozycji nowego art. 92a. 

 

Poprawka   169 

Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Usługi wykorzystywane do 

łączności oraz środki techniczne 

pozwalające świadczyć te usługi przeszły 

ogromną ewolucję. Użytkownicy końcowi 

coraz częściej zastępują tradycyjną 

telefonię głosową, wiadomości tekstowe 

(SMS) i usługi poczty elektronicznej 

funkcjonalnie równoważnymi usługami, 

takimi jak telefonia internetowa (VoIP), 

usługi przekazywania wiadomości i 

obsługa poczty elektronicznej przez 

internet. Aby zapewnić skuteczną i równą 

(15) Usługi wykorzystywane do 

łączności oraz środki techniczne 

pozwalające świadczyć te usługi przeszły 

ogromną ewolucję. Użytkownicy końcowi 

coraz częściej zastępują tradycyjną 

telefonię głosową, wiadomości tekstowe 

(SMS) i usługi poczty elektronicznej 

funkcjonalnie równoważnymi usługami, 

takimi jak telefonia internetowa (VoIP), 

usługi przekazywania wiadomości i 

obsługa poczty elektronicznej przez 

internet, choć nadal nie uważają ich za 
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ochronę użytkowników końcowych 

korzystających z funkcjonalnie 

równoważnych usług, przyszłościowej 

definicji usług łączności elektronicznej nie 

należy opierać wyłącznie na parametrach 

technicznych, lecz na podejściu 

funkcjonalnym. Zakres niezbędnych 

regulacji powinien być taki, aby mogły one 

osiągnąć swe cele leżące w publicznym 

interesie. Chociaż „przekazywanie 

sygnałów” pozostaje istotnym parametrem 

określania usług wchodzących w zakres 

niniejszej dyrektywy, definicja powinna 

obejmować również inne usługi, które 

umożliwiają komunikację. Z punktu 

widzenia użytkownika końcowego nie ma 

znaczenia, czy dostawca sam przekazuje 

sygnały lub czy łączność jest zapewniona 

za pośrednictwem usługi dostępu do 

internetu. Zmieniona definicja usług 

łączności elektronicznej powinna zatem 

obejmować trzy rodzaje usług, które mogą 

się częściowo pokrywać, tzn. usługi 

dostępu do internetu zgodnie z definicją w 

art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) 

2015/2120, usługi łączności 

interpersonalnej zdefiniowane w niniejszej 

dyrektywie oraz usługi polegające 

wyłącznie lub głównie na przekazywaniu 

sygnałów. Definicja usługi łączności 

elektronicznej powinna wyeliminować 

dwuznaczności zaobserwowane podczas 

wdrażania poprzedniej definicji i 

umożliwiać skalibrowane według 

poszczególnych przepisów stosowanie do 

różnych rodzajów usług określonych praw 

i obowiązków określonych w ramach 

regulacyjnych. Przetwarzanie danych 

osobowych przez usługi łączności 

elektronicznej, czy to w ramach 

wynagrodzenia, czy na innej zasadzie, 

musi być zgodne z przepisami dyrektywy 

95/46/WE, która zostanie zastąpiona 

rozporządzeniem (UE) 2016/679 (ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych) w 

dniu 25 maja 2018 r.23 . 

substytut tradycyjnych usług głosowych z 

uwagi na postrzeganie odmiennych 

poziomów jakości, bezpieczeństwa i 

interoperacyjności. Aby zapewnić 

skuteczną i równą ochronę użytkowników 

końcowych korzystających z funkcjonalnie 

równoważnych usług, przyszłościowej 

definicji usług łączności elektronicznej nie 

należy opierać wyłącznie na parametrach 

technicznych, lecz w miarę możliwości na 

podejściu funkcjonalnym. Należy jednak 

uznać istniejące różnice między usługami, 

jako że usługi internetowe, takie jak 

telefonia internetowa, są w większości 

przypadków świadczone bez istotnej 

kontroli nad siecią wykorzystywaną do 

umożliwienia komunikacji, a z drugiej 

strony umożliwiają użytkownikowi 

końcowemu łatwiejsze przechodzenie od 

usługi do usługi niż w przypadku 

tradycyjnych usług łączności; zakres 
niezbędnych regulacji powinien być taki, 

aby mogły one osiągnąć swe cele leżące w 

publicznym interesie. Chociaż 

„przekazywanie sygnałów” pozostaje 

istotnym parametrem określania usług 

wchodzących w zakres niniejszej 

dyrektywy, definicja powinna obejmować 

również inne usługi, które umożliwiają 

komunikację, w sposób proporcjonalny, 

tak aby zapewnić użytkownikom 

końcowym jak najlepsze rezultaty. Z 

punktu widzenia użytkownika końcowego 

nie ma znaczenia, czy dostawca sam 

przekazuje sygnały lub czy łączność jest 

zapewniona za pośrednictwem usługi 

dostępu do internetu, zatem usług tych nie 

należy definiować w oparciu o stosowaną 

technologię, ale o zasadne oczekiwania 

użytkowników końcowych wobec 

świadczonej usługi, w zależności np. od 

płaconej ceny lub łatwości zakończenia 

umowy. Zmieniona definicja usług 

łączności elektronicznej powinna zatem 

obejmować trzy rodzaje usług, które mogą 

się częściowo pokrywać, tzn. usługi 

dostępu do internetu zgodnie z definicją w 

art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
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2015/2120, usługi łączności 

interpersonalnej zdefiniowane w niniejszej 

dyrektywie oraz usługi polegające 

wyłącznie lub głównie na przekazywaniu 

sygnałów. Ta ostatnia kategoria nie 

powinna obejmować usług, w których 

łączność jest zapewniona w formie 

produktu wejściowego w połączonych 

urządzeniach lub „inteligentnych 

produktach”, lub jeżeli zapewnienie 

łączności z takimi produktami jest 

przedmiotem umowy zawartej 

z użytkownikiem końcowym, gdyż 

zostałyby one uznane za wbudowane treści 

cyfrowe lub usługi zgodnie z dyrektywą w 

sprawie umów o dostarczanie treści 

cyfrowych. Definicja usługi łączności 

elektronicznej powinna wyeliminować 

dwuznaczności zaobserwowane podczas 

wdrażania poprzedniej definicji i 

umożliwiać skalibrowane według 

poszczególnych przepisów stosowanie do 

różnych rodzajów usług określonych praw 

i obowiązków określonych w ramach 

regulacyjnych. Przetwarzanie danych 

osobowych przez usługi łączności 

elektronicznej, czy to w ramach 

wynagrodzenia, czy na innej zasadzie, 

musi być zgodne z przepisami dyrektywy 

95/46/WE, która zostanie zastąpiona 

rozporządzeniem (UE) 2016/679 (ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych) w 

dniu 25 maja 2018 r.23 

_________________ _________________ 

23 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), Dz.U. L 119 z 4.5. 2016, 

s. 1 

23 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), Dz.U. L 119 

z 4.5.2016, s. 1. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   170 

Morten Helveg Petersen 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Usługi wykorzystywane do 

łączności oraz środki techniczne 

pozwalające świadczyć te usługi przeszły 

ogromną ewolucję. Użytkownicy końcowi 

coraz częściej zastępują tradycyjną 

telefonię głosową, wiadomości tekstowe 

(SMS) i usługi poczty elektronicznej 

funkcjonalnie równoważnymi usługami, 

takimi jak telefonia internetowa (VoIP), 

usługi przekazywania wiadomości i 

obsługa poczty elektronicznej przez 

internet. Aby zapewnić skuteczną i równą 

ochronę użytkowników końcowych 

korzystających z funkcjonalnie 

równoważnych usług, przyszłościowej 

definicji usług łączności elektronicznej nie 

należy opierać wyłącznie na parametrach 

technicznych, lecz na podejściu 

funkcjonalnym. Zakres niezbędnych 

regulacji powinien być taki, aby mogły one 

osiągnąć swe cele leżące w publicznym 

interesie. Chociaż „przekazywanie 

sygnałów” pozostaje istotnym parametrem 

określania usług wchodzących w zakres 

niniejszej dyrektywy, definicja powinna 

obejmować również inne usługi, które 

umożliwiają komunikację. Z punktu 

widzenia użytkownika końcowego nie ma 

znaczenia, czy dostawca sam przekazuje 

sygnały lub czy łączność jest zapewniona 

za pośrednictwem usługi dostępu do 

internetu. Zmieniona definicja usług 

łączności elektronicznej powinna zatem 

(15) Usługi wykorzystywane do 

łączności oraz środki techniczne 

pozwalające świadczyć te usługi przeszły 

ogromną ewolucję. Użytkownicy końcowi 

coraz częściej zastępują tradycyjną 

telefonię głosową, wiadomości tekstowe 

(SMS) i usługi poczty elektronicznej 

funkcjonalnie równoważnymi usługami, 

takimi jak telefonia internetowa (VoIP), 

usługi przekazywania wiadomości i 

obsługa poczty elektronicznej przez 

internet. Aby zapewnić skuteczną i równą 

ochronę użytkowników końcowych i ich 

praw w kontekście korzystania z 

funkcjonalnie równoważnych usług, 

przyszłościowej definicji usług łączności 

elektronicznej nie należy opierać 

wyłącznie na parametrach technicznych, 

lecz na podejściu funkcjonalnym. Zakres 

niezbędnych regulacji powinien być taki, 

aby mogły one osiągnąć swe cele leżące w 

publicznym interesie. Chociaż 

„przekazywanie sygnałów” pozostaje 

istotnym parametrem określania usług 

wchodzących w zakres niniejszej 

dyrektywy, definicja powinna obejmować 

również inne usługi, które umożliwiają 

komunikację. Z punktu widzenia 

użytkowników końcowych oraz ochrony 

ich praw nie ma znaczenia, czy dostawca 

sam przekazuje sygnały lub czy łączność 

jest zapewniona za pośrednictwem usługi 

dostępu do internetu. Zmieniona definicja 
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obejmować trzy rodzaje usług, które mogą 

się częściowo pokrywać, tzn. usługi 

dostępu do internetu zgodnie z definicją w 

art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) 

2015/2120, usługi łączności 

interpersonalnej zdefiniowane w niniejszej 

dyrektywie oraz usługi polegające 

wyłącznie lub głównie na przekazywaniu 

sygnałów. Definicja usługi łączności 

elektronicznej powinna wyeliminować 

dwuznaczności zaobserwowane podczas 

wdrażania poprzedniej definicji i 

umożliwiać skalibrowane według 

poszczególnych przepisów stosowanie do 

różnych rodzajów usług określonych praw 

i obowiązków określonych w ramach 

regulacyjnych. Przetwarzanie danych 

osobowych przez usługi łączności 

elektronicznej, czy to w ramach 

wynagrodzenia, czy na innej zasadzie, 

musi być zgodne z przepisami dyrektywy 

95/46/WE, która zostanie zastąpiona 

rozporządzeniem (UE) 2016/679 (ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych) w 

dniu 25 maja 2018 r.23 . 

usług łączności elektronicznej powinna 

zatem obejmować trzy rodzaje usług, które 

mogą się częściowo pokrywać, tzn. usługi 

dostępu do internetu zgodnie z definicją w 

art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) 

2015/2120, usługi łączności 

interpersonalnej zdefiniowane w niniejszej 

dyrektywie oraz usługi polegające 

wyłącznie lub głównie na przekazywaniu 

sygnałów. Definicja usługi łączności 

elektronicznej powinna wyeliminować 

dwuznaczności zaobserwowane podczas 

wdrażania poprzedniej definicji i 

umożliwiać skalibrowane według 

poszczególnych przepisów stosowanie do 

różnych rodzajów usług określonych praw 

i obowiązków określonych w ramach 

regulacyjnych. Przetwarzanie danych 

osobowych przez usługi łączności 

elektronicznej, czy to w ramach 

wynagrodzenia, czy na innej zasadzie, 

musi być zgodne z przepisami dyrektywy 

95/46/WE, która zostanie zastąpiona 

rozporządzeniem (UE) 2016/679 (ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych) w 

dniu 25 maja 2018 r.23. 

_________________ _________________ 

23 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), Dz.U. L 119 z 4.5. 2016, 

s. 1 

23 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 

s. 1. 

Or. en 

 

Poprawka   171 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Usługi wykorzystywane do 

łączności oraz środki techniczne 

pozwalające świadczyć te usługi przeszły 

ogromną ewolucję. Użytkownicy końcowi 

coraz częściej zastępują tradycyjną 

telefonię głosową, wiadomości tekstowe 

(SMS) i usługi poczty elektronicznej 

funkcjonalnie równoważnymi usługami, 

takimi jak telefonia internetowa (VoIP), 

usługi przekazywania wiadomości i 

obsługa poczty elektronicznej przez 

internet. Aby zapewnić skuteczną i równą 

ochronę użytkowników końcowych 

korzystających z funkcjonalnie 

równoważnych usług, przyszłościowej 

definicji usług łączności elektronicznej nie 

należy opierać wyłącznie na parametrach 

technicznych, lecz na podejściu 

funkcjonalnym. Zakres niezbędnych 

regulacji powinien być taki, aby mogły one 

osiągnąć swe cele leżące w publicznym 

interesie. Chociaż „przekazywanie 

sygnałów” pozostaje istotnym parametrem 

określania usług wchodzących w zakres 

niniejszej dyrektywy, definicja powinna 

obejmować również inne usługi, które 

umożliwiają komunikację. Z punktu 

widzenia użytkownika końcowego nie ma 

znaczenia, czy dostawca sam przekazuje 

sygnały lub czy łączność jest zapewniona 

za pośrednictwem usługi dostępu do 

internetu. Zmieniona definicja usług 

łączności elektronicznej powinna zatem 

obejmować trzy rodzaje usług, które mogą 

się częściowo pokrywać, tzn. usługi 

dostępu do internetu zgodnie z definicją w 

art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) 

2015/2120, usługi łączności 

interpersonalnej zdefiniowane w niniejszej 

dyrektywie oraz usługi polegające 

wyłącznie lub głównie na przekazywaniu 

sygnałów. Definicja usługi łączności 

elektronicznej powinna wyeliminować 

dwuznaczności zaobserwowane podczas 

wdrażania poprzedniej definicji i 

(15) Usługi wykorzystywane do 

łączności oraz środki techniczne 

pozwalające świadczyć te usługi przeszły 

ogromną ewolucję. Użytkownicy końcowi 

coraz częściej zastępują tradycyjną 

telefonię głosową, wiadomości tekstowe 

(SMS) i usługi poczty elektronicznej 

funkcjonalnie równoważnymi usługami, 

takimi jak telefonia internetowa (VoIP), 

usługi przekazywania wiadomości i 

obsługa poczty elektronicznej przez 

internet. Aby zapewnić skuteczną i równą 

ochronę użytkowników końcowych 

korzystających z funkcjonalnie 

równoważnych usług, przyszłościowej 

definicji usług łączności elektronicznej nie 

należy opierać wyłącznie na parametrach 

technicznych, lecz na podejściu 

funkcjonalnym. Zakres niezbędnych 

regulacji powinien być taki, aby mogły one 

osiągnąć swe cele leżące w publicznym 

interesie. Chociaż „przekazywanie 

sygnałów” pozwala na objęcie usług 

transmisji zakresem niniejszej dyrektywy, 

definicja powinna obejmować również 

inne usługi, które umożliwiają 

komunikację. Z punktu widzenia 

użytkownika końcowego nie ma znaczenia, 

czy dostawca sam przekazuje sygnały lub 

czy łączność jest zapewniona za 

pośrednictwem usługi dostępu do internetu. 

Zmieniona definicja usług łączności 

elektronicznej powinna zatem obejmować 

trzy rodzaje usług, które mogą się 

częściowo pokrywać, tzn. usługi dostępu 

do internetu zgodnie z definicją w art. 2 

ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/2120, 

usługi łączności interpersonalnej 

zdefiniowane w niniejszej dyrektywie oraz 

usługi polegające wyłącznie lub głównie na 

przekazywaniu sygnałów, przy czym 

trzecia kategoria wyklucza usługi, które 

kwalifikują się do usług łączności 

interpersonalnej, jak określono w art. 2 

ust. 5 niniejszego kodeksu, usług 
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umożliwiać skalibrowane według 

poszczególnych przepisów stosowanie do 

różnych rodzajów usług określonych praw 

i obowiązków określonych w ramach 

regulacyjnych. Przetwarzanie danych 

osobowych przez usługi łączności 

elektronicznej, czy to w ramach 

wynagrodzenia, czy na innej zasadzie, 

musi być zgodne z przepisami dyrektywy 

95/46/WE, która zostanie zastąpiona 

rozporządzeniem (UE) 2016/679 (ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych) w 

dniu 25 maja 2018 r.23 . 

społeczeństwa informacyjnego, jak 

określono w art. 1 dyrektywy 98/34/WE, i 

usług polegających na zapewnianiu lub 

wykonywaniu redakcyjnej kontroli treści 

przekazywanych przy wykorzystaniu sieci 

lub usług łączności elektronicznej. 

Definicja usługi łączności elektronicznej 

powinna wyeliminować dwuznaczności 

zaobserwowane podczas wdrażania 

poprzedniej definicji i umożliwiać 

skalibrowane według poszczególnych 

przepisów stosowanie do różnych 

rodzajów usług określonych praw i 

obowiązków określonych w ramach 

regulacyjnych. Przetwarzanie danych 

osobowych przez usługi łączności 

elektronicznej, czy to w ramach 

wynagrodzenia, czy na innej zasadzie, 

musi być zgodne z przepisami dyrektywy 

95/46/WE, która zostanie zastąpiona 

rozporządzeniem (UE) 2016/679 (ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych) w 

dniu 25 maja 2018 r.23. 

_________________ _________________ 

23 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), Dz.U. L 119 z 4.5. 2016, 

s. 1 

23 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 

s. 1. 

Or. en 

 

Poprawka   172 

Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(16) Aby wejść w zakres definicji usługi 

łączności elektronicznej, usługa zazwyczaj 

musi być świadczona w zamian za 

wynagrodzenie. W gospodarce cyfrowej 

uczestnicy rynku coraz częściej uznają, że 

informacje o użytkownikach mają wartość 

pieniężną. Usługi łączności elektronicznej 

są często świadczone w zamian za 

świadczenie wzajemne inne niż pieniężne, 

np. udostępnienie danych osobowych lub 

innych danych. Pojęcie wynagrodzenia 

powinno zatem obejmować sytuacje, gdy 

usługodawca prosi o dane osobowe, a 

użytkownik końcowy aktywnie, pośrednio 

lub bezpośrednio, udostępnia usługodawcy 

takie dane, jak nazwisko lub adres e-mail. 

Powinno ono również obejmować 

przypadki, gdy usługodawca gromadzi 

informacje, choć użytkownik końcowy ich 

aktywnie nie udostępnia, np. dane 

osobowe, w tym adres IP, lub inne 

automatycznie generowane informacje, 

takie jak dane gromadzone i 

przekazywane przez pliki cookie. Zgodnie 

z orzecznictwem Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 

sprawie art. 57 TFUE24 wynagrodzenie w 

rozumieniu Traktatu istnieje również 

wówczas, gdy usługodawca otrzymuje 

zapłatę od strony trzeciej, a nie od 

usługobiorcy. Pojęcie wynagrodzenia 

powinno zatem obejmować również 

sytuacje, gdy użytkownik końcowy jest 

wystawiony na działanie reklamy jako 

warunku uzyskania dostępu do usługi, lub 

sytuacje, gdy usługodawca uzyskuje 

korzyść pieniężną z danych osobowych, 

które zgromadził. 

(16) Aby wejść w zakres definicji usługi 

łączności elektronicznej, usługa zazwyczaj 

musi być świadczona w zamian za 

wynagrodzenie. W gospodarce cyfrowej 

uczestnicy rynku coraz częściej uznają, że 

informacje o użytkownikach mają wartość 

pieniężną. Usługi łączności elektronicznej 

są w niektórych przypadkach świadczone 

w zamian za dane osobowe, a dane te są 

wykorzystywane w stopniu wykraczającym 

poza to, co jest konieczne do wykonania 

umowy. Pojęcie wynagrodzenia powinno 

zatem obejmować sytuacje, gdy 

usługodawca prosi o dane osobowe, a 

użytkownik końcowy, pośrednio lub 

bezpośrednio, udostępnia dane osobowe, 

które są wykorzystywane do celu, który nie 

jest niezbędny do wykonania umowy. 

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 

sprawie art. 57 TFUE24 wynagrodzenie w 

rozumieniu Traktatu istnieje również 

wówczas, gdy usługodawca otrzymuje 

zapłatę od strony trzeciej, a nie od 

usługobiorcy. Pojęcie wynagrodzenia 

powinno zatem obejmować również 

sytuacje, gdy użytkownik końcowy jest 

wystawiony na działanie reklamy jako 

warunku uzyskania dostępu do usługi, lub 

sytuacje, gdy usługodawca uzyskuje 

korzyść pieniężną z danych osobowych, 

które zgromadził. 

_________________ _________________ 

24 Sprawa C-352/85 Bond van 

Adverteerders i inni przeciwko państwu 

niderlandzkiemu, EU:C:1988:196. 

24 Sprawa C-352/85 Bond van 

Adverteerders i inni przeciwko państwu 

niderlandzkiemu, EU:C:1988:196. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   173 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Usługi łączności interpersonalnej są 

to usługi, które umożliwiają 

interpersonalną i interaktywną wymianę 

informacji, obejmujące takie usługi, jak 

tradycyjne połączenia głosowe między 

dwiema osobami, lecz również wszystkie 

rodzaje poczty elektronicznej, usług 

przekazywania wiadomości lub czatów 

grupowych. Usługi łączności 

interpersonalnej obejmują tylko łączność 

między skończoną, tzn. nie potencjalnie 

nieograniczoną, liczbą osób fizycznych, 

którą określa osoba wysyłająca komunikat. 

Łączność między osobami prawnymi 

powinna być objęta zakresem definicji w 

sytuacjach, gdy osoby fizyczne działają w 

imieniu tych osób prawnych lub stanowią 

przynajmniej jedną stronę komunikacji. 

Łączność interaktywna oznacza, że usługa 

umożliwia odbiorcy informacji odpowiedź. 

Usługi, które nie spełniają tych wymogów, 

takie jak linearne usługi medialne, wideo 

na żądanie, strony internetowe, sieci 

społecznościowe, blogi lub wymiana 

informacji między urządzeniami, nie 

powinny być uznawane za usługi łączności 

interpersonalnej. . W wyjątkowych 

okolicznościach usługi nie należy uznać za 

usługę łączności interpersonalnej, jeżeli 

narzędzie do komunikacji interaktywnej 

stanowi wyłącznie dodatek do innej usługi 

oraz z obiektywnych przyczyn 

technicznych nie może być użytkowane 

(17) Usługi łączności interpersonalnej są 

to usługi, które umożliwiają 

interpersonalną i interaktywną wymianę 

informacji. Usługi łączności 

interpersonalnej obejmują tylko łączność 

między skończoną, tzn. nie potencjalnie 

nieograniczoną, liczbą osób fizycznych, 

którą określa osoba wysyłająca komunikat. 

Łączność między osobami prawnymi 

powinna być objęta zakresem definicji w 

sytuacjach, gdy osoby fizyczne działają w 

imieniu tych osób prawnych lub stanowią 

przynajmniej jedną stronę komunikacji. 

Łączność interaktywna oznacza, że usługa 

umożliwia odbiorcy informacji odpowiedź. 

Usługi, które nie spełniają tych wymogów, 

takie jak linearne usługi medialne, wideo 

na żądanie, strony internetowe, sieci 

społecznościowe, blogi lub wymiana 

informacji między urządzeniami, nie 

powinny być uznawane za usługi łączności 

interpersonalnej. W wyjątkowych 

okolicznościach usługi nie należy uznać za 

usługę łączności interpersonalnej, jeżeli 

narzędzie do komunikacji interaktywnej 

stanowi wyłącznie dodatek do innej usługi 

oraz z obiektywnych przyczyn 

technicznych nie może być użytkowane 

bez tej usługi głównej, a jego integracja z 

usługą nie służy obejściu zasad 

regulujących usługi łączności 

elektronicznej. 

Przykładem takiego wyjątku może być 
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bez tej usługi głównej, a jego integracja z 

usługą nie służy obejściu zasad 

regulujących usługi łączności 

elektronicznej. Przykładem takiego 

wyjątku może być zasadniczo kanał 

komunikacyjny w grach internetowych, w 

zależności od funkcji narzędzia do 

komunikacji wykorzystywanego w 

usłudze. 

zasadniczo kanał komunikacyjny w grach 

internetowych lub aplikacjach do 

współdzielenia dokumentów, w zależności 

od funkcji narzędzia do komunikacji 

wykorzystywanego w usłudze. Podobnie w 

zakresie, w jakim wielorakie usługi 

łączności zawierają cechę lub element 

łączności, który (ze względu na szczególne 

okoliczności faktyczne) można uznać za 

usługę łączności interpersonalnej [która 

może być używana samodzielnie], jedynie 

tę oddzielną cechę lub element należy 

uznać za usługę łączności 

interpersonalnej. 

Or. en 

 

Poprawka   174 

Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Usługi łączności interpersonalnej są 

to usługi, które umożliwiają 

interpersonalną i interaktywną wymianę 
informacji, obejmujące takie usługi, jak 

tradycyjne połączenia głosowe między 

dwiema osobami, lecz również wszystkie 

rodzaje poczty elektronicznej, usług 
przekazywania wiadomości lub czatów 

grupowych. Usługi łączności 

interpersonalnej obejmują tylko łączność 

między skończoną, tzn. nie potencjalnie 

nieograniczoną, liczbą osób fizycznych, 

którą określa osoba wysyłająca komunikat. 

Łączność między osobami prawnymi 

powinna być objęta zakresem definicji w 

sytuacjach, gdy osoby fizyczne działają w 

imieniu tych osób prawnych lub stanowią 

przynajmniej jedną stronę komunikacji. 

Łączność interaktywna oznacza, że usługa 

umożliwia odbiorcy informacji odpowiedź. 

Usługi, które nie spełniają tych wymogów, 

(17) Usługi łączności interpersonalnej są 

to usługi, których główny cel polega na 

umożliwieniu interpersonalnej i 

interaktywnej wymiany informacji, 

obejmujące takie usługi, jak tradycyjne 

połączenia głosowe między dwiema 

osobami, lecz również usługi 

przekazywania wiadomości lub czaty 

grupowe. Usługi łączności interpersonalnej 

obejmują tylko łączność między 

skończoną, tzn. nie potencjalnie 

nieograniczoną, liczbą osób fizycznych, 

którą określa osoba wysyłająca komunikat. 

Łączność między osobami prawnymi 

powinna być objęta zakresem definicji w 

sytuacjach, gdy osoby fizyczne działają w 

imieniu tych osób prawnych lub stanowią 

przynajmniej jedną stronę komunikacji. 

Łączność interaktywna oznacza, że usługa 

umożliwia odbiorcy informacji odpowiedź. 

Usługi, które nie spełniają tych wymogów, 
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takie jak linearne usługi medialne, wideo 

na żądanie, strony internetowe, sieci 

społecznościowe, blogi lub wymiana 

informacji między urządzeniami, nie 

powinny być uznawane za usługi łączności 

interpersonalnej. . W wyjątkowych 

okolicznościach usługi nie należy uznać za 

usługę łączności interpersonalnej, jeżeli 

narzędzie do komunikacji interaktywnej 

stanowi wyłącznie dodatek do innej usługi 

oraz z obiektywnych przyczyn 

technicznych nie może być użytkowane 

bez tej usługi głównej, a jego integracja z 

usługą nie służy obejściu zasad 

regulujących usługi łączności 

elektronicznej. Przykładem takiego 

wyjątku może być zasadniczo kanał 

komunikacyjny w grach internetowych, w 

zależności od funkcji narzędzia do 

komunikacji wykorzystywanego w 

usłudze. 

takie jak linearne usługi medialne, wideo 

na żądanie, strony internetowe, sieci 

społecznościowe, blogi lub wymiana 

informacji między urządzeniami, nie 

powinny być uznawane za usługi łączności 

interpersonalnej. Usługi nie należy uznać 

za usługę łączności interpersonalnej, jeżeli 

narzędzie do komunikacji interaktywnej 

nie jest głównym celem usługi oraz z 

obiektywnych przyczyn technicznych nie 

może być użytkowane bez tej usługi 

głównej, a jego integracja z usługą nie 

służy obejściu zasad regulujących usługi 

łączności elektronicznej, jako że 

zastosowanie przepisów niniejszej 

dyrektywy nie byłoby proporcjonalne do 

poziomu łączności zapewnionego wraz z tą 

usługą. Przykładem takiego wyjątku może 

być zasadniczo kanał komunikacyjny w 

grach internetowych, w zależności od 

funkcji narzędzia do komunikacji 

wykorzystywanego w usłudze. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   175 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Usługi łączności interpersonalnej są 

to usługi, które umożliwiają 

interpersonalną i interaktywną wymianę 

informacji, obejmujące takie usługi, jak 

tradycyjne połączenia głosowe między 

dwiema osobami, lecz również wszystkie 

(17) Usługi łączności interpersonalnej są 

to usługi świadczone za wynagrodzeniem, 

które umożliwiają interpersonalną i 

interaktywną wymianę informacji, 

obejmujące takie usługi, jak tradycyjne 

połączenia głosowe między dwiema 
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rodzaje poczty elektronicznej, usług 

przekazywania wiadomości lub czatów 

grupowych. Usługi łączności 

interpersonalnej obejmują tylko łączność 

między skończoną, tzn. nie potencjalnie 

nieograniczoną, liczbą osób fizycznych, 

którą określa osoba wysyłająca komunikat. 

Łączność między osobami prawnymi 

powinna być objęta zakresem definicji w 

sytuacjach, gdy osoby fizyczne działają w 

imieniu tych osób prawnych lub stanowią 

przynajmniej jedną stronę komunikacji. 

Łączność interaktywna oznacza, że usługa 

umożliwia odbiorcy informacji odpowiedź. 

Usługi, które nie spełniają tych wymogów, 

takie jak linearne usługi medialne, wideo 

na żądanie, strony internetowe, sieci 

społecznościowe, blogi lub wymiana 

informacji między urządzeniami, nie 

powinny być uznawane za usługi łączności 

interpersonalnej. . W wyjątkowych 

okolicznościach usługi nie należy uznać za 

usługę łączności interpersonalnej, jeżeli 

narzędzie do komunikacji interaktywnej 

stanowi wyłącznie dodatek do innej usługi 

oraz z obiektywnych przyczyn 

technicznych nie może być użytkowane 

bez tej usługi głównej, a jego integracja z 

usługą nie służy obejściu zasad 

regulujących usługi łączności 

elektronicznej. Przykładem takiego 

wyjątku może być zasadniczo kanał 

komunikacyjny w grach internetowych, w 

zależności od funkcji narzędzia do 

komunikacji wykorzystywanego w 

usłudze. 

osobami, lecz również wszystkie rodzaje 

poczty elektronicznej, usług 

przekazywania wiadomości lub czatów 

grupowych. Usługi łączności 

interpersonalnej obejmują tylko łączność 

między skończoną, tzn. nie potencjalnie 

nieograniczoną, liczbą osób fizycznych, 

którą określa osoba wysyłająca komunikat. 

Łączność między osobami prawnymi 

powinna być objęta zakresem definicji w 

sytuacjach, gdy osoby fizyczne działają w 

imieniu tych osób prawnych lub stanowią 

przynajmniej jedną stronę komunikacji. 

Łączność interaktywna oznacza, że usługa 

umożliwia odbiorcy informacji odpowiedź. 

Usługi, które nie spełniają tych wymogów, 

takie jak linearne usługi medialne, wideo 

na żądanie, strony internetowe, sieci 

społecznościowe, blogi lub wymiana 

informacji między urządzeniami, nie 

powinny być uznawane za usługi łączności 

interpersonalnej. W wyjątkowych 

okolicznościach usługi nie należy uznać za 

usługę łączności interpersonalnej, jeżeli 

narzędzie do komunikacji interaktywnej 

stanowi wyłącznie dodatek do innej usługi 

oraz z obiektywnych przyczyn 

technicznych nie może być użytkowane 

bez tej usługi głównej, a jego integracja z 

usługą nie służy obejściu zasad 

regulujących usługi łączności 

elektronicznej. Przykładem takiego 

wyjątku może być zasadniczo kanał 

komunikacyjny w grach internetowych, w 

zależności od funkcji narzędzia do 

komunikacji wykorzystywanego w 

usłudze. 

Or. en 

 

Poprawka   176 

Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Usługi łączności interpersonalnej są 

to usługi, które umożliwiają 

interpersonalną i interaktywną wymianę 

informacji, obejmujące takie usługi, jak 

tradycyjne połączenia głosowe między 

dwiema osobami, lecz również wszystkie 

rodzaje poczty elektronicznej, usług 

przekazywania wiadomości lub czatów 

grupowych. Usługi łączności 

interpersonalnej obejmują tylko łączność 

między skończoną, tzn. nie potencjalnie 

nieograniczoną, liczbą osób fizycznych, 

którą określa osoba wysyłająca komunikat. 

Łączność między osobami prawnymi 

powinna być objęta zakresem definicji w 

sytuacjach, gdy osoby fizyczne działają w 

imieniu tych osób prawnych lub stanowią 

przynajmniej jedną stronę komunikacji. 

Łączność interaktywna oznacza, że usługa 

umożliwia odbiorcy informacji odpowiedź. 

Usługi, które nie spełniają tych wymogów, 

takie jak linearne usługi medialne, wideo 

na żądanie, strony internetowe, sieci 

społecznościowe, blogi lub wymiana 

informacji między urządzeniami, nie 

powinny być uznawane za usługi łączności 

interpersonalnej. . W wyjątkowych 

okolicznościach usługi nie należy uznać za 

usługę łączności interpersonalnej, jeżeli 

narzędzie do komunikacji interaktywnej 

stanowi wyłącznie dodatek do innej usługi 

oraz z obiektywnych przyczyn 

technicznych nie może być użytkowane 

bez tej usługi głównej, a jego integracja z 

usługą nie służy obejściu zasad 

regulujących usługi łączności 

elektronicznej. Przykładem takiego 

wyjątku może być zasadniczo kanał 

komunikacyjny w grach internetowych, w 

zależności od funkcji narzędzia do 

komunikacji wykorzystywanego w 

usłudze. 

(17) Usługi łączności interpersonalnej są 

to usługi, które umożliwiają 

interpersonalną i interaktywną wymianę 

informacji, obejmujące takie usługi, jak 

tradycyjne połączenia głosowe między 

dwiema osobami, lecz również wszystkie 

rodzaje poczty elektronicznej, usług 

przekazywania wiadomości lub czatów 

grupowych. Usługi łączności 

interpersonalnej obejmują tylko łączność 

między skończoną, tzn. nie potencjalnie 

nieograniczoną, liczbą osób fizycznych, 

którą określa osoba wysyłająca komunikat. 

Łączność między osobami prawnymi 

powinna być objęta zakresem definicji w 

sytuacjach, gdy osoby fizyczne działają w 

imieniu tych osób prawnych lub stanowią 

przynajmniej jedną stronę komunikacji. 

Łączność interaktywna oznacza, że usługa 

umożliwia odbiorcy informacji odpowiedź. 

Usługi, które nie spełniają tych wymogów, 

takie jak linearne usługi medialne, wideo 

na żądanie, strony internetowe, sieci 

społecznościowe, blogi lub wymiana 

informacji między urządzeniami, nie 

powinny być uznawane za usługi łączności 

interpersonalnej. W wyjątkowych 

okolicznościach usługi nie należy uznać za 

usługę łączności interpersonalnej, jeżeli 

narzędzie do komunikacji interaktywnej 

stanowi dodatek do innej usługi oraz z 

obiektywnych przyczyn technicznych nie 

może być użytkowane bez tej usługi 

głównej, a jego integracja z usługą nie 

służy obejściu zasad regulujących usługi 

łączności elektronicznej. Przykładem 

takiego wyjątku może być zasadniczo 

kanał komunikacyjny w grach 

internetowych, w zależności od funkcji 

narzędzia do komunikacji 

wykorzystywanego w usłudze. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Skreślenie ma na sprecyzowanie, jakiego rodzaju usługi powinny być objęte zakresem 

stosowania niniejszej dyrektywy, tak aby ograniczyć ryzyko wystąpienia niespójności w jej 

stosowaniu. 

 

Poprawka   177 

Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Usługi łączności interpersonalnej 

wykorzystujące numery z krajowego lub 

międzynarodowego planu numeracji 

zapewniają łączność z publiczną 

komutowaną siecią telefoniczną (z 

komutacją łączy lub pakietów). Te usługi 

łączności interpersonalnej wykorzystujące 

numery obejmują zarówno usługi, do 

których przydzielone są numery 

użytkowników końcowych do celów 

zapewnienia połączeń pomiędzy 

zakończeniami sieci, jak i usługi 

umożliwiające użytkownikom końcowym 

połączenie z osobami, którym przydzielono 

takie numery. Samo używanie numeru jako 

identyfikatora nie powinno być uznawane 

za jednoznaczne z używaniem numeru w 

celu łączenia się z publiczną komutowaną 

siecią telefoniczną, a zatem nie powinno, 

jako takie, być uznawane za wystarczające 

do zakwalifikowania usługi jako usługi 

łączności interpersonalnej wykorzystującej 

numery. Usługi łączności interpersonalnej 

niewykorzystujące numerów powinny 

podlegać zobowiązaniom wyłącznie 

wówczas, gdy interesy porządku 

publicznego wymagają zastosowania 

szczególnych obowiązków regulacyjnych, 

które mają być stosowane do wszystkich 

rodzajów usług łączności interpersonalnej, 

bez względu na to, czy do świadczenia 

usługi wykorzystywane są numery. 

(18) Usługi łączności interpersonalnej 

wykorzystujące numery z krajowego lub 

międzynarodowego planu numeracji 

zapewniają łączność z publiczną 

komutowaną siecią telefoniczną (z 

komutacją łączy lub pakietów). Te usługi 

łączności interpersonalnej wykorzystujące 

numery obejmują zarówno usługi, do 

których przydzielone są numery 

użytkowników końcowych do celów 

zapewnienia połączeń pomiędzy 

zakończeniami sieci, jak i usługi 

umożliwiające użytkownikom końcowym 

połączenie z osobami, którym przydzielono 

takie numery. Samo używanie numeru jako 

identyfikatora nie powinno być uznawane 

za jednoznaczne z używaniem numeru w 

celu łączenia się z publiczną komutowaną 

siecią telefoniczną, a zatem nie powinno, 

jako takie, być uznawane za wystarczające 

do zakwalifikowania usługi jako usługi 

łączności interpersonalnej wykorzystującej 

numery. Ponadto jeżeli świadczona usługa 

nie polega na własnej infrastrukturze i w 

związku z tym nie ma istotnej kontroli nad 

siecią wykorzystywaną do umożliwienia 

komunikacji, posługiwanie się numerem 

także należy postrzegać w inny sposób, 

ponieważ obowiązki nie byłyby 

proporcjonalne do ich zdolności 

zapewnienia pewnego poziomu jakości 

usług; usługi łączności interpersonalnej 
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Odmienne traktowanie usług łączności 

interpersonalnej wykorzystujących numery 

jest uzasadnione, ponieważ są one 

uczestnikami zagwarantowanego przez 

organy publiczne interoperacyjnego 

środowiska, a zatem również z niego 

korzystają. 

niewykorzystujące numerów powinny 

podlegać zobowiązaniom wyłącznie 

wówczas, gdy interesy porządku 

publicznego wymagają zastosowania 

szczególnych obowiązków regulacyjnych, 

które mają być stosowane do wszystkich 

rodzajów usług łączności interpersonalnej, 

bez względu na to, czy do świadczenia 

usługi wykorzystywane są numery. 

Odmienne traktowanie usług łączności 

interpersonalnej wykorzystujących numery 

jest uzasadnione, ponieważ są one 

uczestnikami zagwarantowanego przez 

organy publiczne interoperacyjnego 

środowiska, a zatem również z niego 

korzystają. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   178 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 23 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Aby przełożyć cele polityczne 

strategii jednolitego rynku cyfrowego na 

język regulacji, ramy regulacyjne, oprócz 

obecnych trzech celów głównych 

wspierania konkurencji, rynku 

wewnętrznego i interesów użytkowników 

końcowych, powinny wyznaczać 

dodatkowy cel dotyczący łączności, 

sformułowany w postaci oczekiwanych 

wyników: powszechnego dostępu do 

mechanizmów transmisji danych o bardzo 

dużej przepustowości, obejmujących 

zarówno łączność stacjonarną, jak i 

ruchomą dla wszystkich obywateli Unii i 

(23) Aby przełożyć cele polityczne 

strategii jednolitego rynku cyfrowego na 

język regulacji, ramy regulacyjne, oprócz 

obecnych trzech celów głównych 

wspierania konkurencji, rynku 

wewnętrznego i interesów użytkowników 

końcowych, powinny wyznaczać 

dodatkowy cel dotyczący łączności, 

sformułowany w postaci oczekiwanych 

wyników: powszechnego dostępu do 

mechanizmów transmisji danych o bardzo 

dużej przepustowości, obejmujących 

zarówno łączność stacjonarną, jak i 

ruchomą dla wszystkich obywateli Unii i 
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unijnych przedsiębiorstw, oraz 

upowszechnienia popytu na te 

udogodnienia, z zapewnieniem rozsądnych 

cen i możliwości wyboru dzięki skutecznej 

i uczciwej konkurencji, wydajnym 

inwestycjom i otwartym innowacjom, 

wydajnemu wykorzystaniu widma, 

wspólnym przepisom i przewidywalnym 

podejściom regulacyjnym na rynku 

wewnętrznym, a także niezbędnym 

przepisom sektorowym chroniącym 

interesy obywateli. Dla państw 

członkowskich, krajowych organów 

regulacyjnych i innych właściwych 

organów oraz zainteresowanych 

podmiotów ten cel łączności oznacza, z 

jednej strony, dążenie do zapewnienia sieci 

o największej przepustowości i stabilnych 

pod względem ekonomicznym usług na 

danym obszarze, a z drugiej strony – 

dążenie do spójności terytorialnej 

rozumianej jako zbieżność pod względem 

przepustowości dostępnej na różnych 

obszarach. 

unijnych przedsiębiorstw, oraz 

upowszechnienia popytu na te 

udogodnienia, z zapewnieniem rozsądnych 

cen i możliwości wyboru dzięki skutecznej 

i uczciwej konkurencji, wydajnym 

inwestycjom i otwartym innowacjom, 

wydajnemu wykorzystaniu widma, 

wspólnym przepisom i przewidywalnym 

podejściom regulacyjnym na rynku 

wewnętrznym, a także niezbędnym 

przepisom sektorowym chroniącym 

interesy obywateli. Wszystkie cele 

polityczne określone w niniejszym ustępie 

należy uznawać za jednakowo ważne. Dla 

państw członkowskich, krajowych 

organów regulacyjnych i innych 

właściwych organów oraz 

zainteresowanych podmiotów ten cel 

łączności oznacza, z jednej strony, dążenie 

do zapewnienia sieci o największej 

przepustowości i stabilnych pod względem 

ekonomicznym usług na danym obszarze, a 

z drugiej strony – dążenie do spójności 

terytorialnej rozumianej jako zbieżność 

pod względem przepustowości dostępnej 

na różnych obszarach. Uczciwa 

konkurencja stanowi najważniejszy 

warunek wstępny inwestycji. Celem jest 

zapewnienie infrastruktury o wysokiej 

wydajności na całym terytorium Unii 

Europejskiej. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Wszystkie wymienione w niniejszym motywie cele są jednakowo ważne. Jedynie dzięki 

uczciwej konkurencji można zwiększyć inwestycje i rozbudować infrastrukturę. Celem jest 

zapewnienie infrastruktury o wysokiej wydajności na całym terytorium Unii Europejskiej. 

 

Poprawka   179 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 23 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Aby przełożyć cele polityczne 

strategii jednolitego rynku cyfrowego na 

język regulacji, ramy regulacyjne, oprócz 

obecnych trzech celów głównych 

wspierania konkurencji, rynku 

wewnętrznego i interesów użytkowników 

końcowych, powinny wyznaczać 

dodatkowy cel dotyczący łączności, 

sformułowany w postaci oczekiwanych 

wyników: powszechnego dostępu do 

mechanizmów transmisji danych o bardzo 

dużej przepustowości, obejmujących 

zarówno łączność stacjonarną, jak i 

ruchomą dla wszystkich obywateli Unii i 

unijnych przedsiębiorstw, oraz 

upowszechnienia popytu na te 

udogodnienia, z zapewnieniem rozsądnych 

cen i możliwości wyboru dzięki skutecznej 

i uczciwej konkurencji, wydajnym 

inwestycjom i otwartym innowacjom, 

wydajnemu wykorzystaniu widma, 

wspólnym przepisom i przewidywalnym 

podejściom regulacyjnym na rynku 

wewnętrznym, a także niezbędnym 

przepisom sektorowym chroniącym 

interesy obywateli. Dla państw 

członkowskich, krajowych organów 

regulacyjnych i innych właściwych 

organów oraz zainteresowanych 

podmiotów ten cel łączności oznacza, z 

jednej strony, dążenie do zapewnienia sieci 

o największej przepustowości i stabilnych 

pod względem ekonomicznym usług na 

danym obszarze, a z drugiej strony – 

dążenie do spójności terytorialnej 

rozumianej jako zbieżność pod względem 

przepustowości dostępnej na różnych 

obszarach. 

(23) Aby przełożyć cele polityczne 

strategii jednolitego rynku cyfrowego na 

język regulacji, ramy regulacyjne, oprócz 

obecnych trzech celów głównych 

wspierania konkurencji, rynku 

wewnętrznego i interesów użytkowników 

końcowych i obywateli, powinny 

wyznaczać dodatkowy cel dotyczący 

łączności, sformułowany w postaci 

oczekiwanych wyników: powszechnego 

dostępu do mechanizmów transmisji 

danych o bardzo dużej przepustowości, 

obejmujących zarówno łączność 

stacjonarną, jak i ruchomą dla wszystkich 

obywateli Unii i unijnych przedsiębiorstw, 

oraz upowszechnienia popytu na te 

udogodnienia, z zapewnieniem rozsądnych 

cen i możliwości wyboru dzięki 

skutecznej, trwałej i uczciwej konkurencji, 

wydajnym inwestycjom i otwartym 

innowacjom, wydajnemu wykorzystaniu 

widma, wspólnym przepisom i 

przewidywalnym podejściom 

regulacyjnym na rynku wewnętrznym, a 

także niezbędnym przepisom sektorowym 

chroniącym długofalowe interesy 

obywateli. Dla państw członkowskich, 

krajowych organów regulacyjnych i innych 

właściwych organów oraz 

zainteresowanych podmiotów ten cel 

łączności oznacza, z jednej strony, dążenie 

do zapewnienia sieci o największej 

przepustowości i stabilnych pod względem 

ekonomicznym usług na danym obszarze, a 

z drugiej strony – dążenie do spójności 

terytorialnej rozumianej jako zbieżność 

pod względem przepustowości dostępnej 

na różnych obszarach, przy zapewnieniu 

rozwoju gospodarczego w Europie 

opartego na konkurencyjności 

europejskiego przemysłu. 

Or. en 
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Poprawka   180 

Nadine Morano 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 23 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Aby przełożyć cele polityczne 

strategii jednolitego rynku cyfrowego na 

język regulacji, ramy regulacyjne, oprócz 

obecnych trzech celów głównych 

wspierania konkurencji, rynku 

wewnętrznego i interesów użytkowników 

końcowych, powinny wyznaczać 

dodatkowy cel dotyczący łączności, 

sformułowany w postaci oczekiwanych 

wyników: powszechnego dostępu do 

mechanizmów transmisji danych o bardzo 

dużej przepustowości, obejmujących 

zarówno łączność stacjonarną, jak i 

ruchomą dla wszystkich obywateli Unii i 

unijnych przedsiębiorstw, oraz 

upowszechnienia popytu na te 

udogodnienia, z zapewnieniem rozsądnych 

cen i możliwości wyboru dzięki skutecznej 

i uczciwej konkurencji, wydajnym 

inwestycjom i otwartym innowacjom, 

wydajnemu wykorzystaniu widma, 

wspólnym przepisom i przewidywalnym 

podejściom regulacyjnym na rynku 

wewnętrznym, a także niezbędnym 

przepisom sektorowym chroniącym 

interesy obywateli. Dla państw 

członkowskich, krajowych organów 

regulacyjnych i innych właściwych 

organów oraz zainteresowanych 

podmiotów ten cel łączności oznacza, z 

jednej strony, dążenie do zapewnienia sieci 

o największej przepustowości i stabilnych 

pod względem ekonomicznym usług na 

danym obszarze, a z drugiej strony – 

dążenie do spójności terytorialnej 

rozumianej jako zbieżność pod względem 

przepustowości dostępnej na różnych 

obszarach. 

(23) Aby przełożyć cele polityczne 

strategii jednolitego rynku cyfrowego na 

język regulacji, ramy regulacyjne, oprócz 

obecnych trzech celów głównych 

wspierania konkurencji, rynku 

wewnętrznego i interesów użytkowników 

końcowych, powinny wyznaczać 

dodatkowy cel dotyczący łączności, 

sformułowany w postaci oczekiwanych 

wyników: powszechnego dostępu do 

mechanizmów transmisji danych o bardzo 

dużej przepustowości, obejmujących 

zarówno łączność stacjonarną, jak i 

ruchomą dla wszystkich obywateli Unii i 

unijnych przedsiębiorstw, ze szczególnym 

uwzględnieniem małych i średnich 

przedsiębiorstw, oraz upowszechnienia 

popytu na te udogodnienia, z 

zapewnieniem rozsądnych cen i 

możliwości wyboru dzięki skutecznej i 

uczciwej konkurencji, wydajnym 

inwestycjom i otwartym innowacjom, 

wydajnemu wykorzystaniu widma, 

wspólnym przepisom i przewidywalnym 

podejściom regulacyjnym na rynku 

wewnętrznym, a także niezbędnym 

przepisom sektorowym chroniącym 

interesy obywateli. Dla państw 

członkowskich, krajowych organów 

regulacyjnych i innych właściwych 

organów oraz zainteresowanych 

podmiotów ten cel łączności oznacza, z 

jednej strony, dążenie do zapewnienia sieci 

o największej przepustowości i stabilnych 

pod względem ekonomicznym usług na 

danym obszarze, a z drugiej strony – 

dążenie do spójności terytorialnej 

rozumianej jako zbieżność pod względem 

przepustowości dostępnej na różnych 

obszarach. 
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Or. fr 

 

Poprawka   181 

Kathleen Van Brempt 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 23 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Aby przełożyć cele polityczne 

strategii jednolitego rynku cyfrowego na 

język regulacji, ramy regulacyjne, oprócz 

obecnych trzech celów głównych 

wspierania konkurencji, rynku 

wewnętrznego i interesów użytkowników 

końcowych, powinny wyznaczać 

dodatkowy cel dotyczący łączności, 

sformułowany w postaci oczekiwanych 

wyników: powszechnego dostępu do 

mechanizmów transmisji danych o bardzo 

dużej przepustowości, obejmujących 

zarówno łączność stacjonarną, jak i 

ruchomą dla wszystkich obywateli Unii i 

unijnych przedsiębiorstw, oraz 

upowszechnienia popytu na te 

udogodnienia, z zapewnieniem rozsądnych 

cen i możliwości wyboru dzięki skutecznej 

i uczciwej konkurencji, wydajnym 

inwestycjom i otwartym innowacjom, 

wydajnemu wykorzystaniu widma, 

wspólnym przepisom i przewidywalnym 

podejściom regulacyjnym na rynku 

wewnętrznym, a także niezbędnym 

przepisom sektorowym chroniącym 

interesy obywateli. Dla państw 

członkowskich, krajowych organów 

regulacyjnych i innych właściwych 

organów oraz zainteresowanych 

podmiotów ten cel łączności oznacza, z 

jednej strony, dążenie do zapewnienia sieci 

o największej przepustowości i stabilnych 

pod względem ekonomicznym usług na 

danym obszarze, a z drugiej strony – 

dążenie do spójności terytorialnej 

rozumianej jako zbieżność pod względem 

(23) Aby przełożyć cele polityczne 

strategii jednolitego rynku cyfrowego na 

język regulacji, ramy regulacyjne, oprócz 

obecnych trzech celów głównych 

wspierania konkurencji, rynku 

wewnętrznego i interesów użytkowników 

końcowych, powinny wyznaczać 

dodatkowy cel dotyczący łączności, 

sformułowany w postaci oczekiwanych 

wyników: powszechnego dostępu do 

mechanizmów transmisji danych o bardzo 

dużej przepustowości, obejmujących 

zarówno łączność stacjonarną, jak i 

ruchomą dla wszystkich obywateli Unii i 

unijnych przedsiębiorstw, oraz inwestycji 

w te udogodnienia i upowszechnienia 

popytu na nie, z zapewnieniem rozsądnych 

cen i możliwości wyboru dzięki skutecznej 

i uczciwej konkurencji, wydajnym 

inwestycjom i otwartym innowacjom, 

wydajnemu wykorzystaniu widma, 

wspólnym przepisom i przewidywalnym 

podejściom regulacyjnym na rynku 

wewnętrznym, a także niezbędnym 

przepisom sektorowym chroniącym 

interesy obywateli. Dla państw 

członkowskich, krajowych organów 

regulacyjnych i innych właściwych 

organów oraz zainteresowanych 

podmiotów ten cel łączności oznacza, z 

jednej strony, dążenie do zapewnienia sieci 

o największej przepustowości i stabilnych 

pod względem ekonomicznym usług na 

danym obszarze, a z drugiej strony – 

dążenie do spójności terytorialnej 

rozumianej jako zbieżność pod względem 
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przepustowości dostępnej na różnych 

obszarach. 

przepustowości dostępnej na różnych 

obszarach. 

Or. en 

 

Poprawka   182 

Aldo Patriciello 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 23 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Aby przełożyć cele polityczne 

strategii jednolitego rynku cyfrowego na 

język regulacji, ramy regulacyjne, oprócz 

obecnych trzech celów głównych 

wspierania konkurencji, rynku 

wewnętrznego i interesów użytkowników 

końcowych, powinny wyznaczać 

dodatkowy cel dotyczący łączności, 

sformułowany w postaci oczekiwanych 

wyników: powszechnego dostępu do 

mechanizmów transmisji danych o bardzo 

dużej przepustowości, obejmujących 

zarówno łączność stacjonarną, jak i 

ruchomą dla wszystkich obywateli Unii i 

unijnych przedsiębiorstw, oraz 

upowszechnienia popytu na te 

udogodnienia, z zapewnieniem rozsądnych 

cen i możliwości wyboru dzięki skutecznej 

i uczciwej konkurencji, wydajnym 

inwestycjom i otwartym innowacjom, 

wydajnemu wykorzystaniu widma, 

wspólnym przepisom i przewidywalnym 

podejściom regulacyjnym na rynku 

wewnętrznym, a także niezbędnym 

przepisom sektorowym chroniącym 

interesy obywateli. Dla państw 

członkowskich, krajowych organów 

regulacyjnych i innych właściwych 

organów oraz zainteresowanych 

podmiotów ten cel łączności oznacza, z 

jednej strony, dążenie do zapewnienia sieci 

o największej przepustowości i stabilnych 

pod względem ekonomicznym usług na 

(23) Aby przełożyć cele polityczne 

strategii jednolitego rynku cyfrowego na 

język regulacji, ramy regulacyjne, oprócz 

obecnych trzech celów głównych 

wspierania konkurencji, rynku 

wewnętrznego i interesów użytkowników 

końcowych, muszą jednocześnie 

wyznaczać dodatkowy cel dotyczący 

łączności, sformułowany w postaci 

oczekiwanych wyników: powszechnego 

dostępu do mechanizmów transmisji 

danych o bardzo dużej przepustowości, 

obejmujących zarówno łączność 

stacjonarną, jak i ruchomą dla wszystkich 

obywateli Unii i unijnych przedsiębiorstw, 

oraz upowszechnienia popytu na te 

udogodnienia, z zapewnieniem rozsądnych 

cen i możliwości wyboru dzięki skutecznej 

i uczciwej konkurencji, wydajnym 

inwestycjom i otwartym innowacjom, 

wydajnemu wykorzystaniu widma, 

wspólnym przepisom i przewidywalnym 

podejściom regulacyjnym na rynku 

wewnętrznym, a także niezbędnym 

przepisom sektorowym chroniącym 

interesy obywateli. Dla państw 

członkowskich, krajowych organów 

regulacyjnych i innych właściwych 

organów oraz zainteresowanych 

podmiotów ten cel łączności oznacza, z 

jednej strony, dążenie do zapewnienia sieci 

o największej przepustowości i stabilnych 

pod względem ekonomicznym usług na 
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danym obszarze, a z drugiej strony – 

dążenie do spójności terytorialnej 

rozumianej jako zbieżność pod względem 

przepustowości dostępnej na różnych 

obszarach. 

danym obszarze, a z drugiej strony – 

dążenie do spójności terytorialnej 

rozumianej jako zbieżność pod względem 

przepustowości dostępnej na różnych 

obszarach. 

Or. it 

 

Poprawka   183 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 24 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Zasada, że państwa członkowskie 

powinny stosować prawo Unii w sposób 

neutralny pod względem technologicznym, 

tzn. by krajowy organ regulacyjny lub inny 

właściwy organ nie narzucał lub nie 

dyskryminował danego rodzaju 

technologii, nie wyklucza stosowania 

środków proporcjonalnych dla promowania 

niektórych specyficznych usług, jeżeli jest 

to uzasadnione, by osiągnąć cele 

wyznaczone przez ramy regulacyjne, np. 

telewizji cyfrowej jako środka służącego 

zwiększeniu wydajności widma. Ponadto 

nie wyklucza ona brania pod uwagę faktu, 

że niektóre media transmisyjne mają cechy 

fizyczne i funkcje architektury, które mogą 

być lepsze pod względem jakości usług, 

przepustowości, kosztów utrzymania, 

efektywności energetycznej, elastyczności 

zarządzania, niezawodności, stabilności, 

skalowalności i wreszcie pod względem 

wydajności, czego wyrazem mogą być 

działania podejmowane z myślą o realizacji 

różnych celów regulacyjnych. 

(24) Zasada, że państwa członkowskie 

powinny stosować prawo Unii w sposób 

neutralny pod względem technologicznym, 

tzn. by krajowy organ regulacyjny lub inny 

właściwy organ nie narzucał lub nie 

dyskryminował danego rodzaju 

technologii, nie wyklucza stosowania 

środków proporcjonalnych dla promowania 

niektórych specyficznych usług, jeżeli jest 

to uzasadnione, by osiągnąć cele 

wyznaczone przez ramy regulacyjne, np. 

telewizji cyfrowej jako środka służącego 

zwiększeniu wydajności widma lub 

ogólnie migracji do udoskonalonych 

usług jako środka zwiększenia satysfakcji 

konsumentów. Ponadto nie wyklucza ona 

brania pod uwagę faktu, że niektóre media 

transmisyjne mają cechy fizyczne i funkcje 

architektury, które mogą być lepsze pod 

względem jakości usług, przepustowości, 

kosztów utrzymania, efektywności 

energetycznej, elastyczności zarządzania, 

niezawodności, stabilności, skalowalności i 

wreszcie pod względem wydajności, czego 

wyrazem mogą być działania 

podejmowane z myślą o realizacji różnych 

celów regulacyjnych. 

Or. en 
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Poprawka   184 

Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 27 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Konieczne jest stosowanie 

odpowiednich zachęt do inwestowania w 

nowe sieci o bardzo dużej przepustowości, 

które będą sprzyjały innowacjom w 

dziedzinie usług internetowych 

dotyczących przepływu wielu danych oraz 

będą wzmacniały międzynarodową 

konkurencyjność Unii Europejskiej. Sieci 

takie mają olbrzymi potencjał w zakresie 

dostarczania korzyści konsumentom i 

przedsiębiorstwom w całej Unii 

Europejskiej. Kluczowe znaczenie ma 

zatem zachęcanie do zrównoważonych 

inwestycji w rozwój tych nowych sieci, a 

jednocześnie ochrona konkurencji i 

zapewnianie konsumentom większego 

wyboru dzięki spójności i 

przewidywalności regulacyjnej. 

(27) Konieczne jest stosowanie 

odpowiednich zachęt do inwestowania w 

nowe sieci o bardzo dużej przepustowości , 

które będą sprzyjały innowacjom w 

dziedzinie usług internetowych 

dotyczących przepływu wielu danych oraz 

będą wzmacniały międzynarodową 

konkurencyjność Unii Europejskiej. Sieci 

takie mają olbrzymi potencjał w zakresie 

dostarczania korzyści konsumentom i 

przedsiębiorstwom w całej Unii 

Europejskiej. Kluczowe znaczenie ma 

zatem zachęcanie do zrównoważonych 

inwestycji w rozwój tych nowych sieci, a 

jednocześnie ochrona długoterminowej 

konkurencji (jako że na poziomie 

infrastruktury utrzymują się wąskie 

gardła i bariery fizyczne) i zapewnianie 

konsumentom większego wyboru dzięki 

spójności i przewidywalności regulacyjnej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   185 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 28 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(28) Celem jest stopniowe zmniejszanie 

zakresu szczególnych regulacji 

sektorowych ex ante w miarę rozwoju 

konkurencji na rynku, aby doprowadzić do 

stanu, w którym łączność elektroniczna 

będzie podlegała wyłącznie prawu 

konkurencji. Zważywszy na fakt, że w 

ostatnich latach rynki łączności 

elektronicznej wykazały się silną dynamiką 

konkurencyjną, istotne jest, aby obowiązki 

regulacyjne ex ante były nakładane tylko 

wtedy, gdy na przedmiotowych rynkach 

detalicznych nie występuje skuteczna i 

zrównoważona konkurencja. 

(28) Celem jest stopniowe zmniejszanie 

zakresu szczególnych regulacji 

sektorowych ex ante w miarę rozwoju 

konkurencji na rynku, aby doprowadzić do 

stanu, w którym łączność elektroniczna 

będzie podlegała wyłącznie prawu 

konkurencji. Zważywszy na fakt, że w 

ostatnich latach rynki łączności 

elektronicznej wykazały się silną dynamiką 

konkurencyjną, istotne jest, aby obowiązki 

regulacyjne ex ante były nakładane tylko 

wtedy, gdy na odnośnych rynkach nie 

występuje skuteczna i zrównoważona 

długoterminowa konkurencja. Jednakże z 

uwagi na fakt, że rynki łączności 

elektronicznej w Europie nadal w dużej 

mierze składają się z operatorów 

zintegrowanych pionowo, którzy mogą 

wykorzystać swoją dominację na rynku 

hurtowym, aby później wzmocnić swoją 

dominację na rynkach detalicznych, 

należy zapewnić długoterminową 

konkurencję na poziomie detalicznym 

poprzez usunięcie istniejących barier w 

dostępie do rynku na poziomie 

infrastruktury. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   186 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 33 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Zgodnie z zasadą rozdziału funkcji 

regulacyjnych od operacyjnych, państwa 

członkowskie winny zapewnić 

niezależność krajowych organów 

(33) Zgodnie z zasadą rozdziału funkcji 

regulacyjnych od operacyjnych, państwa 

członkowskie winny zapewnić 

niezależność krajowych organów 
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regulacyjnych i innych właściwych 

organów, aby umożliwić im wydawanie 

decyzji w sposób bezstronny. Powyższy 

wymóg niezależności nie narusza 

autonomii innych instytucji ani 

konstytucyjnych obowiązków państw 

członkowskich, czy też zasady 

bezstronności, przy uwzględnieniu 

obowiązujących w państwach 

członkowskich zasad prawa własności 

zgodnie z art. 295 Traktatu. Krajowe 

organy regulacyjne i inne właściwe organy 

winny być w posiadaniu wszelkich 

zasobów, takich jak zasoby ludzkie, wiedza 

specjalistyczna czy środki finansowe, 

niezbędnych do realizacji swoich zadań. 

regulacyjnych i innych właściwych 

organów, w tym od odnośnych rządów, 

aby umożliwić im wydawanie decyzji w 

sposób bezstronny. Powyższy wymóg 

niezależności nie narusza autonomii innych 

instytucji ani konstytucyjnych obowiązków 

państw członkowskich, czy też zasady 

bezstronności, przy uwzględnieniu 

obowiązujących w państwach 

członkowskich zasad prawa własności 

zgodnie z art. 295 Traktatu. Krajowe 

organy regulacyjne i inne właściwe organy 

winny być w posiadaniu wszelkich 

zasobów, takich jak zasoby ludzkie, wiedza 

specjalistyczna czy środki finansowe, 

niezbędnych do realizacji swoich zadań. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   187 

Morten Helveg Petersen 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 36 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(36) Potrzebne jest dalsze zwiększenie 

niezależności krajowych organów 

regulacyjnych, aby zapewnić odporność 

ich przewodniczących lub członków na 

naciski zewnętrzne, poprzez zapewnienie 

minimalnych kwalifikacji przy 

powoływaniu członków oraz minimalnego 

okresu trwania ich kadencji. Ponadto 

ograniczenie możliwości odnowienia 

kadencji więcej niż jeden raz oraz wymóg 

wprowadzenia odpowiedniego systemu 

rotacyjnego dla zarządów i kadry 

kierowniczej wyższego szczebla 

pomogłoby ograniczyć ryzyko 

(36) Potrzebne jest dalsze zwiększenie 

niezależności krajowych organów 

regulacyjnych, aby zapewnić odporność 

ich przewodniczących lub członków na 

naciski zewnętrzne, poprzez zapewnienie 

minimalnych kwalifikacji przy 

powoływaniu członków oraz minimalnego 

okresu trwania ich kadencji. Ponadto 

ograniczenie możliwości odnowienia 

kadencji więcej niż jeden raz oraz wymóg 

wprowadzenia odpowiedniego systemu 

rotacyjnego dla zarządów i kadry 

kierowniczej wyższego szczebla 

pomogłoby ograniczyć ryzyko 
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„przechwytywania regulacji”, zapewniłoby 

ciągłość i zwiększyłoby niezależność. 

„przechwytywania regulacji”, zapewniłoby 

ciągłość i zwiększyłoby niezależność. W 

tym celu państwa członkowskie powinny 

również zadbać o to, aby krajowe organy 

regulacyjne były prawnie odrębne i 

funkcjonalnie niezależne od sektora i 

instytucji rządowych, tj. aby nie zwracały 

się do żadnych podmiotów o wytyczne ani 

ich nie przyjmowały, aby działały w 

przejrzysty i odpowiedzialny sposób 

zgodnie z prawem Unii i prawem 

krajowym oraz aby dysponowały 

wystarczającymi uprawnieniami. 

Or. en 

 

Poprawka   188 

Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 40 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(40) Wynikające z jednolitego rynku 

korzyści dla usługodawców i 

użytkowników końcowych mogą być 

najlepiej realizowane poprzez ustanowienie 

ogólnego zezwolenia dla sieci łączności 

elektronicznej i usług łączności 

elektronicznej innych niż usługi 

interpersonalnej łączności elektronicznej 

niewykorzystujące numerów , bez wymogu 

żadnych decyzji ani aktów 

administracyjnych ze strony krajowych 

organów regulacyjnych oraz poprzez 

ograniczenie wszelkich wymogów 

proceduralnych jedynie do wymogu 

zgłoszenia deklaratywnego. Jeżeli państwa 

członkowskie wymagają zgłoszenia ze 

strony podmiotów udostępniających sieci 

i usługi łączności elektronicznej z chwilą 

rozpoczęcia działalności przez te ostatnie, 

zgłoszenie to należy złożyć do BEREC, 

który działa w charakterze pojedynczego 

punktu informacyjnego. Takie zgłoszenie 

(40) Wynikające z jednolitego rynku 

korzyści dla usługodawców i 

użytkowników końcowych mogą być 

najlepiej realizowane poprzez ustanowienie 

ogólnego zezwolenia dla sieci łączności 

elektronicznej i usług łączności 

elektronicznej innych niż usługi 

interpersonalnej łączności elektronicznej 

niewykorzystujące numerów , bez wymogu 

żadnych decyzji ani aktów 

administracyjnych ze strony krajowych 

organów regulacyjnych oraz poprzez 

ograniczenie wszelkich wymogów 

proceduralnych jedynie do wymogu 

zgłoszenia deklaratywnego. Jeżeli państwa 

członkowskie wymagają zgłoszenia ze 

strony podmiotów udostępniających sieci i 

usługi łączności elektronicznej z chwilą 

rozpoczęcia działalności przez te 

ostatnie, pojedyncze zgłoszenie należy 

złożyć do BEREC, który działa w 

charakterze pojedynczego punktu 
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nie powinno pociągać za sobą kosztów 

administracyjnych dla podmiotów i 

powinno być udostępniane poprzez punkt 

wejścia na stronach internetowych 

krajowych organów regulacyjnych. 

BEREC powinien bez zwłoki przekazywać 

zgłoszenia krajowym organom 

regulacyjnym we wszystkich państwach 

członkowskich, w których podmioty 

udostępniające sieci i usługi łączności 

elektronicznej zamierzają udostępniać sieci 

i usługi łączności elektronicznej. Państwa 

członkowskie mogą również wymagać 

dowodu, że dokonano zgłoszenia, takiego 

jak prawnie uznawane pocztowe lub 

elektroniczne potwierdzenie odbioru 

zgłoszenia przez BEREC. Takie 

potwierdzenie nie powinno w żadnym 

wypadku stanowić ani wiązać się z 

wymogiem wydania aktu 

administracyjnego ze strony krajowego 

organu regulacyjnego lub jakiegokolwiek 

innego organu . 

informacyjnego. Takie zgłoszenie nie 

powinno pociągać za sobą kosztów 

administracyjnych dla podmiotów i 

powinno być udostępniane poprzez punkt 

wejścia na stronie internetowej Organu 

Europejskich Regulatorów Łączności 

Elektronicznej (BEREC). BEREC 

powinien bez zwłoki przekazywać 

zgłoszenia krajowym organom 

regulacyjnym we wszystkich państwach 

członkowskich, w których podmioty 

udostępniające sieci i usługi łączności 

elektronicznej zamierzają udostępniać sieci 

i usługi łączności elektronicznej. Państwa 

członkowskie mogą również wymagać 

dowodu, że dokonano zgłoszenia, takiego 

jak prawnie uznawane pocztowe lub 

elektroniczne potwierdzenie odbioru 

zgłoszenia przez BEREC. Takie 

potwierdzenie nie powinno w żadnym 

wypadku stanowić ani wiązać się z 

wymogiem wydania aktu 

administracyjnego ze strony krajowego 

organu regulacyjnego lub jakiegokolwiek 

innego organu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   189 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 41 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(41) Zgłoszenie do BEREC powinno 

zawierać jedynie deklarację podmiotu o 

zamiarze rozpoczęcia udostępniania sieci i 

usług łączności elektronicznej. Do takiej 

(41) Zgłoszenie do BEREC powinno 

zawierać jedynie deklarację podmiotu o 

zamiarze rozpoczęcia udostępniania sieci i 

usług łączności elektronicznej. Do takiej 
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deklaracji wymagane może być dołączenie 

tylko informacji określonych w art. 12 

niniejszej dyrektywy. Pastwa członkowskie 

nie powinny nakładać dodatkowych ani 

odrębnych wymogów w zakresie składania 

zgłoszeń. 

deklaracji wymagane może być dołączenie 

tylko informacji określonych w art. 12 

niniejszej dyrektywy. Należy ją opracować 

w sposób ułatwiający spójne wdrażanie 

niniejszej dyrektywy, jak również 

zapewniający BEREC i krajowym 

organom regulacyjnym najbardziej 

odpowiednią wiedzę o rynku. Pastwa 

członkowskie nie powinny nakładać 

dodatkowego ani odrębnego wymogu w 

zakresie składania zgłoszeń. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgłoszenie do BEREC powinno ułatwiać funkcjonowanie rynku wewnętrznego i przyczyniać 

się do ułatwiania spójnego wdrażania niniejszej dyrektywy. 

 

Poprawka   190 

Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 42 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(42) W przeciwieństwie do innych 

kategorii sieci i usług łączności 

elektronicznej określonych w niniejszej 

dyrektywie, usługi interpersonalnej 

łączności niewykorzystującej numerów nie 

korzystają z publicznych zasobów 

numeracyjnych i nie uczestniczą w 

gwarantowanym przez władze publiczne 

interoperacyjnym środowisku. Nie należy 

zatem obejmować tego rodzaju usług 

systemem ogólnego zezwolenia. 

(42) W przeciwieństwie do innych 

kategorii sieci i usług łączności 

elektronicznej określonych w niniejszej 

dyrektywie, usługi interpersonalnej 

łączności niewykorzystującej numerów nie 

korzystają z publicznych zasobów 

numeracyjnych i nie uczestniczą w 

gwarantowanym przez władze publiczne 

interoperacyjnym środowisku. Nie należy 

zatem obejmować tego rodzaju usług 

systemem ogólnego zezwolenia, zatem 

państwa członkowskie nie powinny 

uzależniać takich usług od uprzedniego 

zezwolenia lub jakiegokolwiek innego 

równoważnego wymogu. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   191 

Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 47 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (47a) Dostawcy usług łączności 

elektronicznej, którzy działają w więcej niż 

jednym państwie członkowskim, nadal 

podlegają różnym przepisom, wymogom i 

obowiązkom sprawozdawczym mimo 

swobody dostarczania sieci łączności 

elektronicznej i świadczenia usług w 

dowolnym miejscu w Europie, co utrudnia 

rozwój i wzrost rynku wewnętrznego w 

zakresie łączności elektronicznej. W 

związku z tym tacy dostawcy powinni mieć 

możliwość otrzymania pojedynczego 

ogólnego zezwolenia od państwa 

członkowskiego, które wskazali w swoim 

zgłoszeniu jako główną siedzibę dostawcy 

w UE. Pojedyncze ogólne zezwolenie 

powinno zawierać konkretne warunki, 

które mają zastosowanie w różnych 

państwach członkowskich prowadzenia 

działalności w celu zapewnienia 

przestrzegania wszystkich stosownych 

przepisów przez usługodawcę. BEREC 

powinien ułatwić koordynację i wymianę 

informacji w celu zapewnienia 

przestrzegania prawa Unii i prawa 

krajowego przez usługodawcę. Dostawcy 

usług łączności elektronicznej nadal 

musieliby uzyskać specjalne zezwolenia w 

odniesieniu do prawa użytkowania 

numerów, widma radiowego oraz prawa 

instalowania urządzeń. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Aby ułatwić świadczenie usług transgranicznych oraz swobodny przepływ danych, należy 

zmniejszyć obciążenia administracyjne, z którymi muszą zmagać się przedsiębiorstwa, gdyż 

obecnie są one konfrontowane z różnymi wnioskami w różnych formatach z 28 różnych 

administracji, chociaż świadczą usługi, które technologicznie nie opierają się na granicach. 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 53 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(53) Państwa członkowskie mogą 

wprowadzać zmiany w zakresie praw, 

wymogów, procedur i opłat związanych z 

ogólnymi zezwoleniami czy prawami 

użytkowania, jeżeli jest to obiektywnie 

uzasadnione. Takie zmiany winny być 

prawidłowo zgłaszane wszystkim stronom 

w odpowiednim terminie, co umożliwi im 

stosowne wypowiedzenie się w 

przedmiocie każdej z tych zmian. Z uwagi 

na potrzebę zapewnienia pewności prawa 

oraz propagowania przewidywalności 

regulacyjnej wszelkie ograniczenia lub 

cofnięcia istniejących praw użytkowania 

widma radiowego lub do instalacji 

urządzeń powinny podlegać 

przewidywalnym i przejrzystym 

procedurom; dlatego też należy nakładać 

surowsze wymogi lub stosować 

mechanizm zgłoszeń w przypadkach gdy 

prawa użytkowania zostały przyznane w 

drodze procedur konkurencyjnych lub 

porównawczych. Należy unikać 

niepotrzebnych procedur w przypadku 

drobnych zmian w istniejących prawach 

do instalacji urządzeń lub użytkowania 

widma, jeżeli takie zmiany nie wpływają 

na interesy stron trzecich. Zmiana 

użytkowania widma w wyniku stosowania 

(53) Widmo radiowe to ograniczony 

zasób należący do państw członkowskich, 

zatem jak zaznacza Komisja, należy 

uwzględnić specyficzne uwarunkowania i 

potrzeby krajowe, jeżeli chodzi o 

gospodarowanie nim i jego przydział; za 

pożądane należy uznać opracowanie 

narzędzi w celu ułatwienia 

rozpowszechniania najlepszych praktyk i 

doświadczeń między państwami 

członkowskimi. 
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zasad neutralności technologicznej i 

neutralności usług nie powinna być 

uznana za wystarczające uzasadnienie dla 

cofnięcia praw, ponieważ nie oznacza ona 

przyznania nowego prawa. 

Or. en 

 

Poprawka   193 

Michał Boni 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 53 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(53) Państwa członkowskie mogą 

wprowadzać zmiany w zakresie praw, 

wymogów, procedur i opłat związanych z 

ogólnymi zezwoleniami czy prawami 

użytkowania, jeżeli jest to obiektywnie 

uzasadnione. Takie zmiany winny być 

prawidłowo zgłaszane wszystkim stronom 

w odpowiednim terminie, co umożliwi im 

stosowne wypowiedzenie się w 

przedmiocie każdej z tych zmian. Z uwagi 

na potrzebę zapewnienia pewności prawa 

oraz propagowania przewidywalności 

regulacyjnej wszelkie ograniczenia lub 

cofnięcia istniejących praw użytkowania 

widma radiowego lub do instalacji 

urządzeń powinny podlegać 

przewidywalnym i przejrzystym 

procedurom; dlatego też należy nakładać 

surowsze wymogi lub stosować 

mechanizm zgłoszeń w przypadkach gdy 

prawa użytkowania zostały przyznane w 

drodze procedur konkurencyjnych lub 

porównawczych. Należy unikać 

niepotrzebnych procedur w przypadku 

drobnych zmian w istniejących prawach do 

instalacji urządzeń lub użytkowania 

widma, jeżeli takie zmiany nie wpływają 

na interesy stron trzecich. Zmiana 

użytkowania widma w wyniku stosowania 

zasad neutralności technologicznej i 

(53) Państwa członkowskie mogą 

wprowadzać zmiany w zakresie praw, 

wymogów, procedur i opłat związanych z 

ogólnymi zezwoleniami czy prawami 

użytkowania, jeżeli jest to obiektywnie 

uzasadnione. Takie zmiany winny być 

prawidłowo zgłaszane wszystkim stronom 

w odpowiednim terminie, co umożliwi im 

stosowne wypowiedzenie się w 

przedmiocie każdej z tych zmian. Z uwagi 

na potrzebę zapewnienia pewności prawa 

oraz propagowania przewidywalności 

regulacyjnej wszelkie ograniczenia lub 

cofnięcia istniejących praw użytkowania 

widma radiowego lub do instalacji 

urządzeń powinny podlegać 

przewidywalnym i przejrzystym 

procedurom; dlatego też należy nakładać 

surowsze wymogi lub stosować 

mechanizm zgłoszeń w przypadkach gdy 

prawa użytkowania zostały przyznane w 

drodze procedur konkurencyjnych lub 

porównawczych. W przypadku prawa 

użytkowania widma posiadacz tych praw 

ma prawo sprzeciwić się wszelkim 

proponowanym zmianom w oparciu o 

swój istniejący oraz przyszły plan 

użytkowania oraz potrzebę zabezpieczenia 

inwestycji. Należy unikać niepotrzebnych 

procedur w przypadku drobnych zmian w 
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neutralności usług nie powinna być uznana 

za wystarczające uzasadnienie dla 

cofnięcia praw, ponieważ nie oznacza ona 

przyznania nowego prawa. 

istniejących prawach do instalacji urządzeń 

lub użytkowania widma, jeżeli takie 

zmiany nie wpływają na interesy stron 

trzecich. Zmiana użytkowania widma w 

wyniku stosowania zasad neutralności 

technologicznej i neutralności usług nie 

powinna być uznana za wystarczające 

uzasadnienie dla cofnięcia praw, ponieważ 

nie oznacza ona przyznania nowego prawa. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Pewność prawa dotycząca prawa użytkowania widma jest kluczowa dla wspierania inwestycji 

w sieci telefonii komórkowej, a zwłaszcza w nową generację telefonii komórkowej, 5G. 

Proponuje się danie operatorom możliwości sprzeciwienia się zmianom w prawie 

użytkowania spektrum w oparciu o ograniczone warunki, takie jak przyszłe plany użytkowania 

widma oraz potrzeba zabezpieczenia inwestycji, która jeszcze nie w pełni się zamortyzowała. 

 

Poprawka   194 

Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 57 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(57) Aby zmniejszyć obowiązki 

składania sprawozdań i udzielania 

informacji spoczywające na podmiotach 

udostępniających sieci i usługi oraz na 

danym właściwym organie, takie 

obowiązki powinny być proporcjonalne, 

obiektywnie uzasadnione i ograniczone do 

tego, co jest ściśle niezbędne. W Należy 

unikać w szczególności powielania 

wniosków o informacje ze strony 

właściwego organu i BEREC oraz wymogu 

systematycznego i regularnego 

dostarczania dowodu zgodności ze 

wszystkimi wymogami określonymi na 

podstawie ogólnego zezwolenia lub praw 

do użytkowania. Przedsiębiorstwa powinny 

wiedzieć, jakie jest planowane 

wykorzystanie żądanych informacji . 

(57) Aby zmniejszyć obowiązki 

składania sprawozdań i udzielania 

informacji spoczywające na podmiotach 

udostępniających sieci i usługi oraz na 

danym właściwym organie , takie 

obowiązki powinny być proporcjonalne, 

obiektywnie uzasadnione i ograniczone do 

tego, co jest ściśle niezbędne. Należy 

unikać w szczególności powielania 

wniosków o informacje ze strony 

właściwego organu i BEREC oraz wymogu 

systematycznego i regularnego 

dostarczania dowodu zgodności ze 

wszystkimi wymogami określonymi na 

podstawie ogólnego zezwolenia lub praw 

do użytkowania. Obowiązki w zakresie 

sprawozdawczości i informacji dla 

dostawców usług łączności elektronicznej 
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Dostarczenie informacji nie powinno 

stanowić warunku dostępu do rynku. Dla 

celów statystyki można żądać zgłoszenia 

od podmiotów udostępniających sieci lub 

usługi łączności elektronicznej z chwilą 

zaprzestania przez nie działalności. 

działających w kilku państwach 

członkowskich są koordynowane przez 

państwo członkowskie odpowiedzialne za 

udzielenie pojedynczego ogólnego 

pozwolenia, bez uszczerbku dla wniosku o 

udzielenie informacji odnoszących się do 

przyznawania prawa do użytkowania 

numerów, częstotliwości radiowych oraz 

prawa do instalowania urządzeń. BEREC 

powinien ułatwiać swobodny przepływ 

informacji między zainteresowanymi 

państwami członkowskimi. O tego rodzaju 

informacje należy występować za 

pośrednictwem wspólnego i 

znormalizowanego formatu. 

Przedsiębiorstwa powinny wiedzieć, jakie 

jest planowane wykorzystanie żądanych 

informacji. Dostarczenie informacji nie 

powinno stanowić warunku dostępu do 

rynku. Dla celów statystyki można żądać 

zgłoszenia od podmiotów udostępniających 

sieci lub usługi łączności elektronicznej z 

chwilą zaprzestania przez nie działalności. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby ułatwić świadczenie usług transgranicznych oraz swobodny przepływ danych, należy 

zmniejszyć obciążenia administracyjne, z którymi muszą zmagać się przedsiębiorstwa, gdyż 

obecnie są one konfrontowane z różnymi wnioskami w różnych formatach z 28 różnych 

administracji, chociaż świadczą usługi, które technologicznie nie opierają się na granicach. 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu niniejsza poprawka jest konieczna z pilnych względów 

dotyczących wewnętrznej logiki dokumentu. 

 

Poprawka   195 

Angelika Niebler, Markus Pieper 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 60 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(60) Szerokopasmowe sieci łączności 

elektronicznej stają się coraz bardziej 

różnorodne pod względem technologii, 

(60) Szerokopasmowe sieci łączności 

elektronicznej stają się coraz bardziej 

różnorodne pod względem technologii, 
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topologii, stosowanego medium i struktury 

własności, a zatem interwencja regulacyjna 

– aby była skuteczna i ukierunkowana na 

obszary, gdzie jest potrzebna – musi 

opierać się na szczegółowych informacjach 

i prognozach dotyczących rozwoju sieci. 

Informacje te powinny obejmować plany 

dotyczące zarówno wdrażania sieci o 

bardzo dużej przepustowości, jak i 

przeprowadzania znaczących modernizacji 

i rozbudowy dotychczasowych sieci 

miedzianych i innych, których parametry 

wydajności nie dorównują sieciom o 

bardzo dużej przepustowości pod 

wszystkimi względami, np. rozwoju sieci 

„światłowód do krawężnika” (FTTC) w 

połączeniu z aktywnymi technologiami, 

takimi jak wektorowanie. Szczegółowość i 

poziom szczegółowości terytorialnej 

informacji, które mają gromadzić krajowe 

organy regulacyjne, powinien zależeć od 

danego celu regulacyjnego i powinien być 

adekwatny do celów regulacyjnych, 

którym informacje służą. Wielkość 

jednostki terytorialnej będzie zatem różna 

w poszczególnych państwach 

członkowskich, w zależności od potrzeb 

regulacyjnych w konkretnych warunkach 

krajowych, oraz od dostępności lokalnych 

danych. W większości przypadków poziom 

3 wspólnej klasyfikacji jednostek 

terytorialnych do celów statystycznych 

(NUTS) prawdopodobnie nie będzie 

wystarczająco małą jednostką terytorialną. 

Krajowe organy regulacyjne powinny 

kierować się wytycznymi BEREC 

dotyczącymi najlepszych praktyk w tym 

przypadku, a wytyczne takie będą mogły 

opierać się na dotychczasowym 

doświadczeniu krajowych organów 

regulacyjnych w prowadzeniu analiz 

rozwoju sieci. Krajowe organy regulacyjne 

powinny udostępnić użytkownikom 

końcowym narzędzia w odniesieniu do 

jakości usług w celu zwiększenia ich 

wiedzy na temat dostępnych usług 

łączności. 

topologii, stosowanego medium i struktury 

własności, a zatem interwencja regulacyjna 

– aby była skuteczna i ukierunkowana na 

obszary, gdzie jest potrzebna – musi 

opierać się na szczegółowych informacjach 

i prognozach dotyczących rozwoju sieci. 

Informacje te powinny obejmować plany 

dotyczące zarówno wdrażania sieci o 

bardzo dużej przepustowości, jak i 

przeprowadzania znaczących modernizacji 

i rozbudowy dotychczasowych sieci 

miedzianych i innych, których parametry 

wydajności nie dorównują sieciom o 

bardzo dużej przepustowości pod 

wszystkimi względami, np. rozwoju sieci 

„światłowód do krawężnika” (FTTC) w 

połączeniu z aktywnymi technologiami, 

takimi jak wektorowanie. Szczegółowość i 

poziom szczegółowości terytorialnej 

informacji, które mają gromadzić krajowe 

organy regulacyjne, powinien zależeć od 

danego celu regulacyjnego i powinien być 

adekwatny do celów regulacyjnych, 

którym informacje służą. Wielkość 

jednostki terytorialnej będzie zatem różna 

w poszczególnych państwach 

członkowskich, w zależności od potrzeb 

regulacyjnych w konkretnych warunkach 

krajowych, oraz od dostępności lokalnych 

danych. W większości przypadków poziom 

3 wspólnej klasyfikacji jednostek 

terytorialnych do celów statystycznych 

(NUTS) prawdopodobnie nie będzie 

wystarczająco małą jednostką terytorialną. 

Krajowe organy regulacyjne powinny 

kierować się wytycznymi BEREC 

dotyczącymi najlepszych praktyk w tym 

przypadku, a wytyczne takie będą mogły 

opierać się na dotychczasowym 

doświadczeniu krajowych organów 

regulacyjnych w prowadzeniu analiz 

rozwoju sieci. Krajowe organy regulacyjne 

powinny udostępnić użytkownikom 

końcowym narzędzia w odniesieniu do 

jakości usług w celu zwiększenia ich 

wiedzy na temat dostępnych usług 

łączności. W ramach takiej analizy 

krajowe organy regulacyjne, inne 
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właściwe organy i BEREC muszą 

przestrzegać zasady proporcjonalności. 

Należy przy tym zapewnić w szczególności, 

aby w wyniku gromadzenia informacji 

przedsiębiorstwa, które oferują sieci i 

usługi komunikacji elektronicznej, 

urządzenia towarzyszące lub usługi 

towarzyszące, nie były narażone na 

niekorzystne skutki pod względem 

konkurencji.  

Or. de 

Uzasadnienie 

Gromadzenie wymaganych informacji nie może niekorzystnie wpływać na konkurencyjność 

działalności przedsiębiorstw. Przy gromadzeniu informacji należy koniecznie zapobiegać 

powstaniu nieproporcjonalnie wysokich obciążeń administracyjnych i biurokratycznych. 

 

Poprawka   196 

Eva Kaili 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 60 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(60) Szerokopasmowe sieci łączności 

elektronicznej stają się coraz bardziej 

różnorodne pod względem technologii, 

topologii, stosowanego medium i struktury 

własności, a zatem interwencja regulacyjna 

– aby była skuteczna i ukierunkowana na 

obszary, gdzie jest potrzebna – musi 

opierać się na szczegółowych informacjach 

i prognozach dotyczących rozwoju sieci. 

Informacje te powinny obejmować plany 

dotyczące zarówno wdrażania sieci o 

bardzo dużej przepustowości, jak i 

przeprowadzania znaczących modernizacji 

i rozbudowy dotychczasowych sieci 

miedzianych i innych, których parametry 

wydajności nie dorównują sieciom o 

bardzo dużej przepustowości pod 

wszystkimi względami, np. rozwoju sieci 

„światłowód do krawężnika” (FTTC) w 

(60) Szerokopasmowe sieci łączności 

elektronicznej stają się coraz bardziej 

różnorodne pod względem technologii, 

topologii, stosowanego medium i struktury 

własności, a zatem interwencja regulacyjna 

– aby była skuteczna i ukierunkowana na 

obszary, gdzie jest potrzebna – musi 

opierać się na szczegółowych informacjach 

i prognozach dotyczących rozwoju sieci. 

Informacje te są niezbędne do wspierania 

inwestycji, zwiększenia łączności w całej 

UE, wyeksponowania udziału 

zaangażowanych władz lokalnych oraz 

informowania obywateli europejskich o 

ich przyszłej wzajemnej łączności. 

Informacje te powinny obejmować plany 

dotyczące zarówno wdrażania sieci o 

bardzo dużej przepustowości, jak i 

przeprowadzania znaczących modernizacji 
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połączeniu z aktywnymi technologiami, 

takimi jak wektorowanie. Szczegółowość i 

poziom szczegółowości terytorialnej 

informacji, które mają gromadzić krajowe 

organy regulacyjne, powinien zależeć od 

danego celu regulacyjnego i powinien być 

adekwatny do celów regulacyjnych, 

którym informacje służą. Wielkość 

jednostki terytorialnej będzie zatem różna 

w poszczególnych państwach 

członkowskich, w zależności od potrzeb 

regulacyjnych w konkretnych warunkach 

krajowych, oraz od dostępności lokalnych 

danych. W większości przypadków poziom 

3 wspólnej klasyfikacji jednostek 

terytorialnych do celów statystycznych 

(NUTS) prawdopodobnie nie będzie 

wystarczająco małą jednostką terytorialną. 

Krajowe organy regulacyjne powinny 

kierować się wytycznymi BEREC 

dotyczącymi najlepszych praktyk w tym 

przypadku, a wytyczne takie będą mogły 

opierać się na dotychczasowym 

doświadczeniu krajowych organów 

regulacyjnych w prowadzeniu analiz 

rozwoju sieci. Krajowe organy regulacyjne 

powinny udostępnić użytkownikom 

końcowym narzędzia w odniesieniu do 

jakości usług w celu zwiększenia ich 

wiedzy na temat dostępnych usług 

łączności. 

i rozbudowy dotychczasowych sieci 

miedzianych i innych, których parametry 

wydajności nie dorównują sieciom o 

bardzo dużej przepustowości pod 

wszystkimi względami, np. rozwoju sieci 

„światłowód do krawężnika” (FTTC) w 

połączeniu z aktywnymi technologiami, 

takimi jak wektorowanie. 

Szczegółowość i poziom szczegółowości 

terytorialnej informacji, które mają 

gromadzić krajowe organy regulacyjne, 

powinien zależeć od danego celu 

regulacyjnego i powinien być adekwatny 

do celów regulacyjnych, którym 

informacje służą. Wielkość jednostki 

terytorialnej będzie zatem różna w 

poszczególnych państwach członkowskich, 

w zależności od potrzeb regulacyjnych w 

konkretnych warunkach krajowych, oraz 

od dostępności lokalnych danych. W 

większości przypadków poziom 3 wspólnej 

klasyfikacji jednostek terytorialnych do 

celów statystycznych (NUTS) 

prawdopodobnie nie będzie wystarczająco 

małą jednostką terytorialną. Krajowe 

organy regulacyjne powinny kierować się 

wytycznymi BEREC dotyczącymi 

najlepszych praktyk w tym przypadku, a 

wytyczne takie będą mogły opierać się na 

dotychczasowym doświadczeniu 

krajowych organów regulacyjnych w 

prowadzeniu analiz rozwoju sieci. Krajowe 

organy regulacyjne powinny udostępnić 

użytkownikom końcowym narzędzia w 

odniesieniu do jakości usług w celu 

zwiększenia ich wiedzy na temat 

dostępnych usług łączności. 

Or. en 

 

Poprawka   197 

Kathleen Van Brempt 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 60 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(60) Szerokopasmowe sieci łączności 

elektronicznej stają się coraz bardziej 

różnorodne pod względem technologii, 

topologii, stosowanego medium i struktury 

własności, a zatem interwencja regulacyjna 

– aby była skuteczna i ukierunkowana na 

obszary, gdzie jest potrzebna – musi 

opierać się na szczegółowych informacjach 

i prognozach dotyczących rozwoju sieci. 

Informacje te powinny obejmować plany 

dotyczące zarówno wdrażania sieci o 

bardzo dużej przepustowości, jak i 

przeprowadzania znaczących modernizacji 

i rozbudowy dotychczasowych sieci 

miedzianych i innych, których parametry 

wydajności nie dorównują sieciom o 

bardzo dużej przepustowości pod 

wszystkimi względami, np. rozwoju sieci 

„światłowód do krawężnika” (FTTC) w 

połączeniu z aktywnymi technologiami, 

takimi jak wektorowanie. Szczegółowość i 

poziom szczegółowości terytorialnej 

informacji, które mają gromadzić krajowe 

organy regulacyjne, powinien zależeć od 

danego celu regulacyjnego i powinien być 

adekwatny do celów regulacyjnych, 

którym informacje służą. Wielkość 

jednostki terytorialnej będzie zatem różna 

w poszczególnych państwach 

członkowskich, w zależności od potrzeb 

regulacyjnych w konkretnych warunkach 

krajowych, oraz od dostępności lokalnych 

danych. W większości przypadków poziom 

3 wspólnej klasyfikacji jednostek 

terytorialnych do celów statystycznych 

(NUTS) prawdopodobnie nie będzie 

wystarczająco małą jednostką terytorialną. 

Krajowe organy regulacyjne powinny 

kierować się wytycznymi BEREC 

dotyczącymi najlepszych praktyk w tym 

przypadku, a wytyczne takie będą mogły 

opierać się na dotychczasowym 

doświadczeniu krajowych organów 

regulacyjnych w prowadzeniu analiz 

rozwoju sieci. Krajowe organy regulacyjne 

powinny udostępnić użytkownikom 

(60) Szerokopasmowe sieci łączności 

elektronicznej stają się coraz bardziej 

różnorodne pod względem technologii, 

topologii, stosowanego medium i struktury 

własności, a zatem interwencja regulacyjna 

– aby była skuteczna i ukierunkowana na 

obszary, gdzie jest potrzebna – musi 

opierać się na szczegółowych informacjach 

i prognozach dotyczących rozwoju sieci. 

Informacje te powinny obejmować plany 

dotyczące zarówno wdrażania sieci o 

bardzo dużej przepustowości, jak i 

przeprowadzania znaczących modernizacji 

i rozbudowy dotychczasowych sieci 

miedzianych i innych, których parametry 

wydajności nie dorównują sieciom o 

bardzo dużej przepustowości pod 

wszystkimi względami, np. rozwoju sieci 

„światłowód do krawężnika” (FTTC) w 

połączeniu z aktywnymi technologiami, 

takimi jak wektorowanie. Szczegółowość i 

poziom szczegółowości terytorialnej 

informacji, które mają gromadzić krajowe 

organy regulacyjne, powinien zależeć od 

danego celu regulacyjnego i powinien być 

adekwatny do celów regulacyjnych, 

którym informacje służą. Wielkość 

jednostki terytorialnej będzie zatem różna 

w poszczególnych państwach 

członkowskich, w zależności od potrzeb 

regulacyjnych w konkretnych warunkach 

krajowych, oraz od dostępności lokalnych 

danych. W większości przypadków poziom 

3 wspólnej klasyfikacji jednostek 

terytorialnych do celów statystycznych 

(NUTS) prawdopodobnie nie będzie 

wystarczająco małą jednostką terytorialną. 

Krajowe organy regulacyjne powinny 

kierować się wytycznymi BEREC 

dotyczącymi najlepszych praktyk w tym 

przypadku, a wytyczne takie będą mogły 

opierać się na dotychczasowym 

doświadczeniu krajowych organów 

regulacyjnych w prowadzeniu analiz 

rozwoju sieci. 

Krajowe organy regulacyjne powinny 
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końcowym narzędzia w odniesieniu do 

jakości usług w celu zwiększenia ich 

wiedzy na temat dostępnych usług 

łączności. 

stosować odpowiedni poziom poufności 

przy przetwarzaniu tych danych w celu 

ochrony poufnych informacji handlowych 

oraz stanowisk inwestycyjnych różnych 

podmiotów rynkowych. 

Krajowe organy regulacyjne powinny 

udostępnić użytkownikom końcowym 

narzędzia w odniesieniu do jakości usług w 

celu zwiększenia ich wiedzy na temat 

dostępnych usług łączności. 

Or. en 

 

Poprawka   198 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 60 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(60) Szerokopasmowe sieci łączności 

elektronicznej stają się coraz bardziej 

różnorodne pod względem technologii, 

topologii, stosowanego medium i struktury 

własności, a zatem interwencja regulacyjna 

– aby była skuteczna i ukierunkowana na 

obszary, gdzie jest potrzebna – musi 

opierać się na szczegółowych informacjach 

i prognozach dotyczących rozwoju sieci. 

Informacje te powinny obejmować plany 

dotyczące zarówno wdrażania sieci o 

bardzo dużej przepustowości, jak i 

przeprowadzania znaczących modernizacji 

i rozbudowy dotychczasowych sieci 

miedzianych i innych, których parametry 

wydajności nie dorównują sieciom o 

bardzo dużej przepustowości pod 

wszystkimi względami, np. rozwoju sieci 

„światłowód do krawężnika” (FTTC) w 

połączeniu z aktywnymi technologiami, 

takimi jak wektorowanie. Szczegółowość i 

poziom szczegółowości terytorialnej 

informacji, które mają gromadzić krajowe 

organy regulacyjne, powinien zależeć od 

(60) Szerokopasmowe sieci łączności 

elektronicznej stają się coraz bardziej 

różnorodne pod względem technologii, 

topologii, stosowanego medium i struktury 

własności, a zatem interwencja regulacyjna 

– aby była skuteczna i ukierunkowana na 

obszary, gdzie jest potrzebna – musi 

opierać się na szczegółowych informacjach 

i prognozach dotyczących rozwoju sieci. 

Informacje te są niezbędne do wspierania 

inwestycji, zwiększenia łączności w całej 

UE, wyeksponowania udziału 

zaangażowanych władz lokalnych oraz 

informowania obywateli europejskich o 

ich przyszłej wzajemnej łączności. 

Informacje te powinny obejmować plany 

dotyczące zarówno wdrażania sieci o 

bardzo dużej przepustowości, jak i 

przeprowadzania znaczących modernizacji 

i rozbudowy dotychczasowych sieci 

miedzianych i innych, których parametry 

wydajności nie dorównują sieciom o 

bardzo dużej przepustowości pod 

wszystkimi względami, np. rozwoju sieci 
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danego celu regulacyjnego i powinien być 

adekwatny do celów regulacyjnych, 

którym informacje służą. Wielkość 

jednostki terytorialnej będzie zatem różna 

w poszczególnych państwach 

członkowskich, w zależności od potrzeb 

regulacyjnych w konkretnych warunkach 

krajowych, oraz od dostępności lokalnych 

danych. W większości przypadków poziom 

3 wspólnej klasyfikacji jednostek 

terytorialnych do celów statystycznych 

(NUTS) prawdopodobnie nie będzie 

wystarczająco małą jednostką terytorialną. 

Krajowe organy regulacyjne powinny 

kierować się wytycznymi BEREC 

dotyczącymi najlepszych praktyk w tym 

przypadku, a wytyczne takie będą mogły 

opierać się na dotychczasowym 

doświadczeniu krajowych organów 

regulacyjnych w prowadzeniu analiz 

rozwoju sieci. Krajowe organy regulacyjne 

powinny udostępnić użytkownikom 

końcowym narzędzia w odniesieniu do 

jakości usług w celu zwiększenia ich 

wiedzy na temat dostępnych usług 

łączności. 

„światłowód do krawężnika” (FTTC) w 

połączeniu z aktywnymi technologiami, 

takimi jak wektorowanie. 

Szczegółowość i poziom szczegółowości 

terytorialnej informacji, które mają 

gromadzić krajowe organy regulacyjne, 

powinien zależeć od danego celu 

regulacyjnego i powinien być adekwatny 

do celów regulacyjnych, którym 

informacje służą. Wielkość jednostki 

terytorialnej będzie zatem różna w 

poszczególnych państwach członkowskich, 

w zależności od potrzeb regulacyjnych w 

konkretnych warunkach krajowych, oraz 

od dostępności lokalnych danych. W 

większości przypadków poziom 3 wspólnej 

klasyfikacji jednostek terytorialnych do 

celów statystycznych (NUTS) 

prawdopodobnie nie będzie wystarczająco 

małą jednostką terytorialną. Krajowe 

organy regulacyjne powinny kierować się 

wytycznymi BEREC dotyczącymi 

najlepszych praktyk w tym przypadku, a 

wytyczne takie będą mogły opierać się na 

dotychczasowym doświadczeniu 

krajowych organów regulacyjnych w 

prowadzeniu analiz rozwoju sieci. Krajowe 

organy regulacyjne powinny udostępnić 

użytkownikom końcowym narzędzia w 

odniesieniu do jakości usług w celu 

zwiększenia ich wiedzy na temat 

dostępnych usług łączności. 

Or. en 

 

Poprawka   199 

José Blanco López 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 60 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(60) Szerokopasmowe sieci łączności 

elektronicznej stają się coraz bardziej 

różnorodne pod względem technologii, 

(60) Szerokopasmowe sieci łączności 

elektronicznej stają się coraz bardziej 

różnorodne pod względem technologii, 
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topologii, stosowanego medium i struktury 

własności, a zatem interwencja regulacyjna 

– aby była skuteczna i ukierunkowana na 

obszary, gdzie jest potrzebna – musi 

opierać się na szczegółowych informacjach 

i prognozach dotyczących rozwoju sieci. 

Informacje te powinny obejmować plany 

dotyczące zarówno wdrażania sieci o 

bardzo dużej przepustowości, jak i 

przeprowadzania znaczących modernizacji 

i rozbudowy dotychczasowych sieci 

miedzianych i innych, których parametry 

wydajności nie dorównują sieciom o 

bardzo dużej przepustowości pod 

wszystkimi względami, np. rozwoju sieci 

„światłowód do krawężnika” (FTTC) w 

połączeniu z aktywnymi technologiami, 

takimi jak wektorowanie. Szczegółowość i 

poziom szczegółowości terytorialnej 

informacji, które mają gromadzić krajowe 

organy regulacyjne, powinien zależeć od 

danego celu regulacyjnego i powinien być 

adekwatny do celów regulacyjnych, 

którym informacje służą. Wielkość 

jednostki terytorialnej będzie zatem różna 

w poszczególnych państwach 

członkowskich, w zależności od potrzeb 

regulacyjnych w konkretnych warunkach 

krajowych, oraz od dostępności lokalnych 

danych. W większości przypadków poziom 

3 wspólnej klasyfikacji jednostek 

terytorialnych do celów statystycznych 

(NUTS) prawdopodobnie nie będzie 

wystarczająco małą jednostką terytorialną. 

Krajowe organy regulacyjne powinny 

kierować się wytycznymi BEREC 

dotyczącymi najlepszych praktyk w tym 

przypadku, a wytyczne takie będą mogły 

opierać się na dotychczasowym 

doświadczeniu krajowych organów 

regulacyjnych w prowadzeniu analiz 

rozwoju sieci. Krajowe organy regulacyjne 

powinny udostępnić użytkownikom 

końcowym narzędzia w odniesieniu do 

jakości usług w celu zwiększenia ich 

wiedzy na temat dostępnych usług 

łączności. 

topologii, stosowanego medium i struktury 

własności, a zatem interwencja regulacyjna 

– aby była skuteczna i ukierunkowana na 

obszary, gdzie jest potrzebna – musi 

opierać się na szczegółowych informacjach 

i prognozach dotyczących rozwoju sieci. 

Informacje te są niezbędne do wspierania 

inwestycji, zwiększenia łączności w całej 

UE, wyeksponowania udziału 

zaangażowanych władz lokalnych oraz 

informowania obywateli europejskich o 

ich przyszłej wzajemnej łączności. 

Informacje te powinny obejmować plany 

dotyczące zarówno wdrażania sieci o 

bardzo dużej przepustowości, jak i 

przeprowadzania znaczących modernizacji 

i rozbudowy dotychczasowych sieci 

miedzianych i innych, których parametry 

wydajności nie dorównują sieciom o 

bardzo dużej przepustowości pod 

wszystkimi względami, np. rozwoju sieci 

„światłowód do krawężnika” (FTTC) w 

połączeniu z aktywnymi technologiami, 

takimi jak wektorowanie. Szczegółowość i 

poziom szczegółowości terytorialnej 

informacji, które mają gromadzić krajowe 

organy regulacyjne, powinien zależeć od 

danego celu regulacyjnego i powinien być 

adekwatny do celów regulacyjnych, 

którym informacje służą. Wielkość 

jednostki terytorialnej będzie zatem różna 

w poszczególnych państwach 

członkowskich, w zależności od potrzeb 

regulacyjnych w konkretnych warunkach 

krajowych, oraz od dostępności lokalnych 

danych. W większości przypadków poziom 

3 wspólnej klasyfikacji jednostek 

terytorialnych do celów statystycznych 

(NUTS) prawdopodobnie nie będzie 

wystarczająco małą jednostką terytorialną. 

Krajowe organy regulacyjne powinny 

kierować się wytycznymi BEREC 

dotyczącymi najlepszych praktyk w tym 

przypadku, a wytyczne takie będą mogły 

opierać się na dotychczasowym 

doświadczeniu krajowych organów 

regulacyjnych w prowadzeniu analiz 

rozwoju sieci. Krajowe organy regulacyjne 
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powinny udostępnić użytkownikom 

końcowym narzędzia w odniesieniu do 

jakości usług w celu zwiększenia ich 

wiedzy na temat dostępnych usług 

łączności. 

Or. en 

 

Poprawka   200 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 60 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(60) Szerokopasmowe sieci łączności 

elektronicznej stają się coraz bardziej 

różnorodne pod względem technologii, 

topologii, stosowanego medium i struktury 

własności, a zatem interwencja regulacyjna 

– aby była skuteczna i ukierunkowana na 

obszary, gdzie jest potrzebna – musi 

opierać się na szczegółowych informacjach 

i prognozach dotyczących rozwoju sieci. 

Informacje te powinny obejmować plany 

dotyczące zarówno wdrażania sieci o 

bardzo dużej przepustowości, jak i 

przeprowadzania znaczących modernizacji 

i rozbudowy dotychczasowych sieci 

miedzianych i innych, których parametry 

wydajności nie dorównują sieciom o 

bardzo dużej przepustowości pod 

wszystkimi względami, np. rozwoju sieci 

„światłowód do krawężnika” (FTTC) w 

połączeniu z aktywnymi technologiami, 

takimi jak wektorowanie. Szczegółowość i 

poziom szczegółowości terytorialnej 

informacji, które mają gromadzić krajowe 

organy regulacyjne, powinien zależeć od 

danego celu regulacyjnego i powinien być 

adekwatny do celów regulacyjnych, 

którym informacje służą. Wielkość 

jednostki terytorialnej będzie zatem różna 

w poszczególnych państwach 

członkowskich, w zależności od potrzeb 

(60) Szerokopasmowe sieci łączności 

elektronicznej stają się coraz bardziej 

różnorodne pod względem technologii, 

topologii, stosowanego medium i struktury 

własności, a zatem interwencja regulacyjna 

– aby była skuteczna i ukierunkowana na 

obszary, gdzie jest potrzebna – musi 

opierać się na szczegółowych informacjach 

dotyczących rozwoju sieci. Informacje te 

powinny obejmować plany dotyczące 

zarówno wdrażania sieci o bardzo dużej 

przepustowości, jak i przeprowadzania 

znaczących modernizacji i rozbudowy 

dotychczasowych sieci miedzianych. 

Szczegółowość i poziom szczegółowości 

terytorialnej informacji, które mają 

gromadzić krajowe organy regulacyjne, 

powinien zależeć od danego celu 

regulacyjnego i powinien być adekwatny 

do celów regulacyjnych, którym 

informacje służą. Wielkość jednostki 

terytorialnej będzie zatem różna w 

poszczególnych państwach członkowskich, 

w zależności od potrzeb regulacyjnych w 

konkretnych warunkach krajowych, oraz 

od dostępności lokalnych danych. W 

większości przypadków poziom 3 wspólnej 

klasyfikacji jednostek terytorialnych do 

celów statystycznych (NUTS) 

prawdopodobnie nie będzie wystarczająco 



 

AM\1122801PL.docx 69/176 PE602.947v01-00 

 PL 

regulacyjnych w konkretnych warunkach 

krajowych, oraz od dostępności lokalnych 

danych. W większości przypadków poziom 

3 wspólnej klasyfikacji jednostek 

terytorialnych do celów statystycznych 

(NUTS) prawdopodobnie nie będzie 

wystarczająco małą jednostką terytorialną. 

Krajowe organy regulacyjne powinny 

kierować się wytycznymi BEREC 

dotyczącymi najlepszych praktyk w tym 

przypadku, a wytyczne takie będą mogły 

opierać się na dotychczasowym 

doświadczeniu krajowych organów 

regulacyjnych w prowadzeniu analiz 

rozwoju sieci. Krajowe organy regulacyjne 

powinny udostępnić użytkownikom 

końcowym narzędzia w odniesieniu do 

jakości usług w celu zwiększenia ich 

wiedzy na temat dostępnych usług 

łączności. 

małą jednostką terytorialną. Krajowe 

organy regulacyjne powinny kierować się 

wytycznymi BEREC dotyczącymi 

najlepszych praktyk w tym przypadku, a 

wytyczne takie będą mogły opierać się na 

dotychczasowym doświadczeniu 

krajowych organów regulacyjnych w 

prowadzeniu analiz rozwoju sieci. Krajowe 

organy regulacyjne powinny udostępnić 

użytkownikom końcowym narzędzia w 

odniesieniu do jakości usług w celu 

zwiększenia ich wiedzy na temat 

dostępnych usług łączności. 

Or. en 

 

Poprawka   201 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 60 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(60) Szerokopasmowe sieci łączności 

elektronicznej stają się coraz bardziej 

różnorodne pod względem technologii, 

topologii, stosowanego medium i struktury 

własności, a zatem interwencja regulacyjna 

– aby była skuteczna i ukierunkowana na 

obszary, gdzie jest potrzebna – musi 

opierać się na szczegółowych informacjach 

i prognozach dotyczących rozwoju sieci. 

Informacje te powinny obejmować plany 

dotyczące zarówno wdrażania sieci o 

bardzo dużej przepustowości, jak i 

przeprowadzania znaczących modernizacji 

i rozbudowy dotychczasowych sieci 

miedzianych i innych, których parametry 

(60) Szerokopasmowe sieci łączności 

elektronicznej stają się coraz bardziej 

różnorodne pod względem technologii, 

topologii, stosowanego medium i struktury 

własności, a zatem interwencja regulacyjna 

– aby była skuteczna i ukierunkowana na 

obszary, gdzie jest potrzebna – musi 

opierać się na szczegółowych informacjach 

i prognozach dotyczących rozwoju sieci. 

Informacje te powinny obejmować plany 

dotyczące zarówno wdrażania sieci o 

bardzo dużej przepustowości, jak i 

przeprowadzania znaczących modernizacji 

i rozbudowy dotychczasowych sieci 

miedzianych i innych, których parametry 
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wydajności nie dorównują sieciom o 

bardzo dużej przepustowości pod 

wszystkimi względami, np. rozwoju sieci 

„światłowód do krawężnika” (FTTC) w 

połączeniu z aktywnymi technologiami, 

takimi jak wektorowanie. Szczegółowość i 

poziom szczegółowości terytorialnej 

informacji, które mają gromadzić krajowe 

organy regulacyjne, powinien zależeć od 

danego celu regulacyjnego i powinien być 

adekwatny do celów regulacyjnych, 

którym informacje służą. Wielkość 

jednostki terytorialnej będzie zatem różna 

w poszczególnych państwach 

członkowskich, w zależności od potrzeb 

regulacyjnych w konkretnych warunkach 

krajowych, oraz od dostępności lokalnych 

danych. W większości przypadków poziom 

3 wspólnej klasyfikacji jednostek 

terytorialnych do celów statystycznych 

(NUTS) prawdopodobnie nie będzie 

wystarczająco małą jednostką terytorialną. 

Krajowe organy regulacyjne powinny 

kierować się wytycznymi BEREC 

dotyczącymi najlepszych praktyk w tym 

przypadku, a wytyczne takie będą mogły 

opierać się na dotychczasowym 

doświadczeniu krajowych organów 

regulacyjnych w prowadzeniu analiz 

rozwoju sieci. Krajowe organy regulacyjne 

powinny udostępnić użytkownikom 

końcowym narzędzia w odniesieniu do 

jakości usług w celu zwiększenia ich 

wiedzy na temat dostępnych usług 

łączności. 

wydajności nie dorównują sieciom o 

bardzo dużej przepustowości pod 

wszystkimi względami, np. rozwoju sieci 

„światłowód do krawężnika” (FTTC) w 

połączeniu z aktywnymi technologiami, 

takimi jak wektorowanie. Szczegółowość i 

poziom szczegółowości terytorialnej 

informacji, które mają gromadzić krajowe 

organy regulacyjne, powinien zależeć od 

danego celu regulacyjnego i powinien być 

adekwatny do celów regulacyjnych, 

którym informacje służą. Wielkość 

jednostki terytorialnej będzie zatem różna 

w poszczególnych państwach 

członkowskich, w zależności od potrzeb 

regulacyjnych w konkretnych warunkach 

krajowych, oraz od dostępności lokalnych 

danych. W większości przypadków poziom 

3 wspólnej klasyfikacji jednostek 

terytorialnych do celów statystycznych 

(NUTS) prawdopodobnie nie będzie 

wystarczająco małą jednostką terytorialną. 

Krajowe organy regulacyjne powinny 

kierować się wytycznymi BEREC 

dotyczącymi najlepszych praktyk w tym 

przypadku, a wytyczne takie będą mogły 

opierać się na dotychczasowym 

doświadczeniu krajowych organów 

regulacyjnych w prowadzeniu analiz 

rozwoju sieci. Bez uszczerbku dla 

wymogów dotyczących poufności i 

ochrony tajemnicy handlowej krajowe 
organy regulacyjne powinny udostępniać 

tego rodzaju analizy w otwartym formacie 

danych oraz bez ograniczeń w zakresie ich 

ponownego wykorzystania, a także 
udostępnić użytkownikom końcowym 

narzędzia w odniesieniu do jakości usług w 

celu zwiększenia ich wiedzy na temat 

dostępnych usług łączności. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 
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Poprawka   202 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 61 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(61) W przypadku konkretnych i dobrze 

zdefiniowanych obszarów wykluczenia 

cyfrowego krajowe organy regulacyjne 

powinny mieć możliwość organizowania 

zaproszeń do wyrażania zainteresowania 

w celu identyfikacji przedsiębiorstw, które 

chcą inwestować w sieci o bardzo dużej 

przepustowości. Aby zapewnić 

przewidywalne warunki inwestycyjne, 

krajowe organy regulacyjne powinny mieć 

możliwość wymiany informacji z 

przedsiębiorstwami wyrażającymi 

zainteresowanie wdrażaniem sieci o 

bardzo dużej przepustowości na temat 

tego, czy na danym obszarze istnieją lub 

są planowane inne rodzaje modernizacji 

sieci, w tym prowadzące do uzyskania 

wydajności pod względem prędkości 

pobierania danych na poziomie poniżej 

100 Mb/s. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   203 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 61 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(61) W przypadku konkretnych i dobrze 

zdefiniowanych obszarów wykluczenia 

cyfrowego krajowe organy regulacyjne 

powinny mieć możliwość organizowania 

zaproszeń do wyrażania zainteresowania w 

(61) W przypadku konkretnych i dobrze 

zdefiniowanych obszarów wykluczenia 

cyfrowego krajowe organy regulacyjne 

powinny mieć możliwość organizowania 

zaproszeń do wyrażania zainteresowania w 
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celu identyfikacji przedsiębiorstw, które 

chcą inwestować w sieci o bardzo dużej 

przepustowości. Aby zapewnić 

przewidywalne warunki inwestycyjne, 

krajowe organy regulacyjne powinny mieć 

możliwość wymiany informacji z 

przedsiębiorstwami wyrażającymi 

zainteresowanie wdrażaniem sieci o bardzo 

dużej przepustowości na temat tego, czy na 

danym obszarze istnieją lub są planowane 

inne rodzaje modernizacji sieci, w tym 

prowadzące do uzyskania wydajności pod 

względem prędkości pobierania danych na 

poziomie poniżej 100 Mb/s. 

celu identyfikacji przedsiębiorstw, które 

chcą inwestować w sieci o bardzo dużej 

przepustowości. Aby zapewnić 

przewidywalne warunki inwestycyjne, 

krajowe organy regulacyjne powinny mieć 

możliwość wymiany informacji z 

przedsiębiorstwami wyrażającymi 

zainteresowanie wdrażaniem sieci o bardzo 

dużej przepustowości na temat tego, czy na 

danym obszarze istnieją lub są planowane 

inne rodzaje modernizacji sieci, w tym 

prowadzące do uzyskania wydajności pod 

względem prędkości pobierania danych na 

poziomie poniżej 100 Mb/s. Biorąc pod 

uwagę wysoki potencjał technologii 

satelitarnej w zakresie pozyskiwania 

łączności na obszarach wykluczenia 

cyfrowego w sposób racjonalny pod 

względem kosztów, krajowe organy 

regulacyjne powinny informować o takich 

zaproszeniach również operatorów 

satelitarnych w celu promowania 

wykorzystania najlepszych technologii na 

podstawie specyfiki regionalnej. 

Or. en 

 

Poprawka   204 

Eva Kaili 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 61 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(61) W przypadku konkretnych i dobrze 

zdefiniowanych obszarów wykluczenia 

cyfrowego krajowe organy regulacyjne 

powinny mieć możliwość organizowania 

zaproszeń do wyrażania zainteresowania w 

celu identyfikacji przedsiębiorstw, które 

chcą inwestować w sieci o bardzo dużej 

przepustowości. Aby zapewnić 

przewidywalne warunki inwestycyjne, 

krajowe organy regulacyjne powinny mieć 

możliwość wymiany informacji z 

(61) Niwelowanie przepaści cyfrowej w 

Europie jest warunkiem koniecznym do 

stworzenia społeczeństwa gigabitowego, w 

którym wszyscy Europejczycy będą mieli 

dostęp do internetu i usług cyfrowych. W 

tym celu w przypadku konkretnych i 

dobrze zdefiniowanych obszarów 

wykluczenia cyfrowego krajowe organy 

regulacyjne powinny mieć możliwość 

organizowania zaproszeń do wyrażania 

zainteresowania w celu identyfikacji 
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przedsiębiorstwami wyrażającymi 

zainteresowanie wdrażaniem sieci o bardzo 

dużej przepustowości na temat tego, czy na 

danym obszarze istnieją lub są planowane 

inne rodzaje modernizacji sieci, w tym 

prowadzące do uzyskania wydajności pod 

względem prędkości pobierania danych na 

poziomie poniżej 100 Mb/s. 

przedsiębiorstw, które chcą inwestować w 

sieci o bardzo dużej przepustowości. Aby 

zapewnić przewidywalne warunki 

inwestycyjne, krajowe organy regulacyjne 

powinny mieć możliwość wymiany 

informacji z przedsiębiorstwami 

wyrażającymi zainteresowanie wdrażaniem 

sieci o bardzo dużej przepustowości na 

temat tego, czy na danym obszarze istnieją 

lub są planowane inne rodzaje 

modernizacji sieci, w tym prowadzące do 

uzyskania wydajności pod względem 

prędkości pobierania danych na poziomie 

poniżej 100 Mb/s. 

Or. en 

 

Poprawka   205 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 61 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(61) W przypadku konkretnych i dobrze 

zdefiniowanych obszarów wykluczenia 

cyfrowego krajowe organy regulacyjne 

powinny mieć możliwość organizowania 

zaproszeń do wyrażania zainteresowania w 

celu identyfikacji przedsiębiorstw, które 

chcą inwestować w sieci o bardzo dużej 

przepustowości. Aby zapewnić 

przewidywalne warunki inwestycyjne, 

krajowe organy regulacyjne powinny mieć 

możliwość wymiany informacji z 

przedsiębiorstwami wyrażającymi 

zainteresowanie wdrażaniem sieci o bardzo 

dużej przepustowości na temat tego, czy na 

danym obszarze istnieją lub są planowane 

inne rodzaje modernizacji sieci, w tym 

prowadzące do uzyskania wydajności pod 

względem prędkości pobierania danych na 

poziomie poniżej 100 Mb/s. 

(61) Niwelowanie przepaści cyfrowej w 

Europie jest warunkiem koniecznym do 

stworzenia społeczeństwa gigabitowego, w 

którym wszyscy Europejczycy będą mieli 

dostęp do internetu i usług cyfrowych. W 

tym celu w przypadku konkretnych i 

dobrze zdefiniowanych obszarów 

wykluczenia cyfrowego krajowe organy 

regulacyjne powinny mieć możliwość 

organizowania zaproszeń do wyrażania 

zainteresowania w celu identyfikacji 

przedsiębiorstw, które chcą inwestować w 

sieci o bardzo dużej przepustowości. Aby 

zapewnić przewidywalne warunki 

inwestycyjne, krajowe organy regulacyjne 

powinny mieć możliwość wymiany 

informacji z przedsiębiorstwami 

wyrażającymi zainteresowanie wdrażaniem 

sieci o bardzo dużej przepustowości na 

temat tego, czy na danym obszarze istnieją 
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lub są planowane inne rodzaje 

modernizacji sieci, w tym prowadzące do 

uzyskania wydajności pod względem 

prędkości pobierania danych na poziomie 

poniżej 100 Mb/s. 

Or. en 

Uzasadnienie 

„Społeczeństwo gigabitowe” może powstać jedynie wtedy, gdy wszyscy Europejczycy będą 

mieli dostęp do internetu. 

 

Poprawka   206 

José Blanco López 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 61 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(61) W przypadku konkretnych i dobrze 

zdefiniowanych obszarów wykluczenia 

cyfrowego krajowe organy regulacyjne 

powinny mieć możliwość organizowania 

zaproszeń do wyrażania zainteresowania w 

celu identyfikacji przedsiębiorstw, które 

chcą inwestować w sieci o bardzo dużej 

przepustowości. Aby zapewnić 

przewidywalne warunki inwestycyjne, 

krajowe organy regulacyjne powinny mieć 

możliwość wymiany informacji z 

przedsiębiorstwami wyrażającymi 

zainteresowanie wdrażaniem sieci o bardzo 

dużej przepustowości na temat tego, czy na 

danym obszarze istnieją lub są planowane 

inne rodzaje modernizacji sieci, w tym 

prowadzące do uzyskania wydajności pod 

względem prędkości pobierania danych na 

poziomie poniżej 100 Mb/s. 

(61) Niwelowanie przepaści cyfrowej w 

Europie jest warunkiem koniecznym do 

stworzenia społeczeństwa gigabitowego, w 

którym wszyscy Europejczycy będą mieli 

dostęp do internetu i usług cyfrowych. W 

tym celu w przypadku konkretnych i 

dobrze zdefiniowanych obszarów 

wykluczenia cyfrowego krajowe organy 

regulacyjne powinny mieć możliwość 

organizowania zaproszeń do wyrażania 

zainteresowania w celu identyfikacji 

przedsiębiorstw, które chcą inwestować w 

sieci o bardzo dużej przepustowości. Aby 

zapewnić przewidywalne warunki 

inwestycyjne, krajowe organy regulacyjne 

powinny mieć możliwość wymiany 

informacji z przedsiębiorstwami 

wyrażającymi zainteresowanie wdrażaniem 

sieci o bardzo dużej przepustowości na 

temat tego, czy na danym obszarze istnieją 

lub są planowane inne rodzaje 

modernizacji sieci, w tym prowadzące do 

uzyskania wydajności pod względem 

prędkości pobierania danych na poziomie 

poniżej 100 Mb/s. 
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Or. en 

 

Poprawka   207 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 61 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(61) W przypadku konkretnych i dobrze 

zdefiniowanych obszarów wykluczenia 

cyfrowego krajowe organy regulacyjne 

powinny mieć możliwość organizowania 

zaproszeń do wyrażania zainteresowania w 

celu identyfikacji przedsiębiorstw, które 

chcą inwestować w sieci o bardzo dużej 

przepustowości. Aby zapewnić 

przewidywalne warunki inwestycyjne, 

krajowe organy regulacyjne powinny mieć 

możliwość wymiany informacji z 

przedsiębiorstwami wyrażającymi 

zainteresowanie wdrażaniem sieci o bardzo 

dużej przepustowości na temat tego, czy na 

danym obszarze istnieją lub są planowane 

inne rodzaje modernizacji sieci, w tym 

prowadzące do uzyskania wydajności pod 

względem prędkości pobierania danych na 

poziomie poniżej 100 Mb/s. 

(61) W przypadku konkretnych i dobrze 

zdefiniowanych obszarów wykluczenia 

cyfrowego krajowe organy regulacyjne 

powinny mieć możliwość organizowania 

zaproszeń do wyrażania zainteresowania w 

celu identyfikacji przedsiębiorstw, które 

chcą inwestować w sieci o bardzo dużej 

przepustowości. Aby zapewnić 

przewidywalne warunki inwestycyjne oraz 

uwzględnić progresywne innowacje 

technologiczne, krajowe organy 

regulacyjne powinny mieć możliwość 

wymiany informacji z przedsiębiorstwami 

wyrażającymi zainteresowanie wdrażaniem 

sieci o bardzo dużej przepustowości na 

temat tego, czy na danym obszarze istnieją 

lub są planowane inne rodzaje 

modernizacji sieci, w tym prowadzące do 

uzyskania wydajności pod względem 

prędkości pobierania danych na poziomie 

poniżej 100 Mb/s. 

Or. en 

 

Poprawka   208 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 61 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (61a) Na obszarach słabo rozwiniętych 

krajowe organy regulacyjne powinny mieć 

możliwość organizowania zaproszeń do 
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wyrażania zainteresowania w celu 

znalezienia przedsiębiorstw, które będą 

skłonne do inwestowania w sieci o dużej 

przepustowości, mogące zapewnić 

prędkość pobierania między 30 a 100 

Mbps do roku 2020. 

Or. en 

 

Poprawka   209 

Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 66 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(66) Jednym z ważnych zadań 

nałożonych na BEREC jest przyjmowanie 

w stosownych przypadkach opinii w 

odniesieniu do sporów transgranicznych. 

W związku z tym krajowe organy 

regulacyjne powinny w pełni uwzględniać 

wszelkie opinie podejmowane przez 

BEREC w swoich działaniach 

nakładających jakiekolwiek obowiązki na 

przedsiębiorstwa lub w inny sposób 

rozstrzygających spory w takich 

przypadkach . 

(66) Jednym z ważnych zadań 

nałożonych na BEREC jest podejmowanie 

w stosownych przypadkach decyzji w 

odniesieniu do sporów transgranicznych. 

W związku z tym krajowe organy 

regulacyjne powinny w pełni wdrażać 

decyzje podejmowane przez BEREC w 

swoich działaniach nakładających 

jakiekolwiek obowiązki na 

przedsiębiorstwa lub w inny sposób 

rozstrzygających spory w takich 

przypadkach. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   210 

Michał Boni 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 84 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(84) Z racji swojej specjalistycznej 

wiedzy ekonomicznej i znajomości rynku 

oraz z uwagi na cel i techniczny charakter 

prowadzonych ocen oraz w celu 

zapewnienia spójności z ich innymi 

zadaniami w zakresie regulacji rynku 

krajowe organy regulacyjne powinny 

ustalać elementy procedur selekcji i 

warunki związane z prawami użytkowania 

widma, które mają największy wpływ na 

warunki rynkowe oraz sytuację w zakresie 

konkurencji, w tym warunki wejścia na 

rynek i dalszego rozwoju przedsiębiorstw. 

Obejmuje to na przykład parametry 

wyceny ekonomicznej widma zgodnie z 

niniejszą dyrektywą, specyfikację środków 

regulacyjnych i służących kształtowaniu 

rynku, takich jak stosowanie limitów 

widma lub rezerwacji widma lub nałożenie 

obowiązków w zakresie hurtowego 

dostępu, lub środków określających 

warunki dotyczące zasięgu związane z 

prawami użytkowania widma. Bardziej 

spójnemu stosowaniu i określaniu takich 

elementów sprzyjałby mechanizm 

koordynacji, za pomocą którego BEREC, 

Komisja i krajowe organy regulacyjne 

pozostałych państw członkowskich 

dokonywałyby przeglądu projektów 

środków przed przyznaniem praw 

użytkowania przez dane państwo 

członkowskie i jednocześnie z 

prowadzonymi konsultacjami publicznymi. 

Środek określony przez krajowy organ 

regulacyjny może być jedynie elementem 

szerszego środka krajowego, który może 

obejmować także warunki dotyczące 

przyznawania, handlu i dzierżawy, czasu 

trwania, odnowienia lub zmiany praw 

użytkowania widma radiowego, a także 

procedurę selekcji lub warunki związane z 

prawami użytkowania. Przy zgłaszaniu 

projektu środka krajowe organy 

regulacyjne mogą zatem dostarczyć 

informacje dotyczące innych projektów 

krajowych środków związanych z 

odpowiednią procedurą selekcji lub 

ograniczających użytkowanie widma 

(84) Z racji swojej specjalistycznej 

wiedzy ekonomicznej i znajomości rynku 

oraz z uwagi na cel i techniczny charakter 

prowadzonych ocen oraz w celu 

zapewnienia spójności z ich innymi 

zadaniami w zakresie regulacji rynku 

krajowe organy regulacyjne powinny 

ustalać elementy procedur selekcji i 

warunki związane z prawami użytkowania 

widma, które mają największy wpływ na 

warunki rynkowe oraz sytuację w zakresie 

konkurencji, w tym warunki wejścia na 

rynek i dalszego rozwoju przedsiębiorstw. 

Obejmuje to na przykład parametry 

wyceny ekonomicznej widma zgodnie z 

niniejszą dyrektywą, specyfikację środków 

regulacyjnych i służących kształtowaniu 

rynku, takich jak stosowanie limitów 

widma lub rezerwacji widma lub nałożenie 

obowiązków w zakresie hurtowego 

dostępu, lub środków określających 

warunki dotyczące zasięgu związane z 

prawami użytkowania widma. Bardziej 

spójnemu stosowaniu i określaniu takich 

elementów sprzyjałby mechanizm 

koordynacji, za pomocą którego BEREC, 

Komisja i krajowe organy regulacyjne 

pozostałych państw członkowskich 

dokonywałyby przeglądu projektów 

środków przed przyznaniem praw 

użytkowania przez dane państwo 

członkowskie i jednocześnie z 

prowadzonymi konsultacjami publicznymi. 

Ważne jest również, aby jeszcze przed 

określeniem polityki w zakresie widma w 

danym kraju w odniesieniu do wydawania 

zezwoleń na korzystanie z widma krajowe 

organy regulacyjne były w stanie odnieść 

się do wspólnego zbioru zasad 

dotyczących przydzielania widma w UE. 

BEREC będzie odpowiedzialny za 

opracowanie i aktualizowanie takich 

wytycznych jak najszybciej po przyjęciu 

kodeksu. Państwa członkowskie powinny 

w jak największym stopniu uwzględniać 

wytyczne BEREC. Środek określony przez 

krajowy organ regulacyjny może być 

jedynie elementem szerszego środka 
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radiowego, które to środki nie są objęte 

mechanizmem wzajemnej oceny. 

krajowego, który może obejmować także 

warunki dotyczące przyznawania, handlu i 

dzierżawy, czasu trwania, odnowienia lub 

zmiany praw użytkowania widma 

radiowego, a także procedurę selekcji lub 

warunki związane z prawami użytkowania. 

Przy zgłaszaniu projektu środka krajowe 

organy regulacyjne mogą zatem dostarczyć 

informacje dotyczące innych projektów 

krajowych środków związanych z 

odpowiednią procedurą selekcji lub 

ograniczających użytkowanie widma 

radiowego, które to środki nie są objęte 

mechanizmem wzajemnej oceny. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Chociaż Komisja ma zamiar zachować zarządzanie widmem jako podstawową kompetencję 

każdego państwa członkowskiego, europejskie rynki będą najprawdopodobniej nadal 

podzielone na podstawie granic krajowych, dopóki brakować będzie jednolitego stosowania 

polityki w zakresie widma. Mimo iż proces wzajemnej oceny będzie skutkować pewną 

koordynacją ex post między państwami członkowskimi, procesowi temu będzie brakowało 

przewidywalności i opóźni on o kilka lat ustanowienie koordynacji polityk między krajowymi 

organami regulacyjnymi i, ostatecznie, między państwami członkowskimi. 

 

Poprawka   211 

Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 86 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(86) Państwa członkowskie należy 

zachęcać do rozważenia możliwości 

wspólnego udzielania zezwoleń przy 

przyznawaniu praw użytkowania w 

przypadkach gdy przewidywane 

użytkowanie ma charakter transgraniczny. 

(86) Państwa członkowskie należy 

zobowiązać do rozważenia możliwości 

wspólnego udzielania zezwoleń przy 

przyznawaniu praw użytkowania w 

przypadkach, gdy przewidywane 

użytkowanie ma charakter transgraniczny 

oraz gdy istnieje znaczące ryzyko 

szkodliwych zakłóceń o wymiarze 

transgranicznym. Powinny należy je 

zachęcać do rozważenia takich wspólnych 

zezwoleń, w szczególności na wniosek 
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uczestników rynku, którzy dostarczą 

dowód transgranicznego zapotrzebowania 

na świadczenie usług paneuropejskich. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   212 

Michał Boni 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 86 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(86) Państwa członkowskie należy 

zachęcać do rozważenia możliwości 

wspólnego udzielania zezwoleń przy 

przyznawaniu praw użytkowania w 

przypadkach gdy przewidywane 

użytkowanie ma charakter transgraniczny. 

(86) Państwa członkowskie należy 

zachęcać do rozważenia możliwości 

wspólnego udzielania zezwoleń przy 

przyznawaniu praw użytkowania w 

przypadkach, gdy przewidywane 

użytkowanie ma charakter transgraniczny. 

Państwa członkowskie powinny również 

mieć możliwość powierzenia BEREC, 

Zespołowi ds. Polityki Spektrum 

Radiowego (RSPG) lub Komisji 

odpowiedzialności za prowadzenie 

procesu selekcji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ustanowienie wspólnej procedury wydawania licencji ułatwi powstanie ogólnoeuropejskiej 

polityki w zakresie udzielania licencji. Państwa członkowskie zachowają istotną rolę w tej 

procedurze, jednak należy zapewnić im możliwość przekazania Komisji lub BEREC i RSPG 

zadania przeprowadzenia procedury selekcji. 

 

Poprawka   213 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Motyw 91 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (91a) Dostawcy publicznych sieci 

łączności lub publicznie dostępnych usług 

łączności elektronicznej powinni 

poinformować użytkowników końcowych 

o środkach, które mogą podejmować w 

celu ochrony bezpieczeństwa łączności, na 

przykład przez zastosowanie szczególnych 

rodzajów oprogramowania lub technologii 

kodowania. Wymóg informowania 

użytkowników końcowych o szczególnych 

zagrożeniach bezpieczeństwa nie powinien 

zwalniać usługodawcy z obowiązku 

podjęcia, na własny koszt, właściwych i 

natychmiastowych środków zaradczych 

wobec nowych nieprzewidzianych 

rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa, ani z 

obowiązku przywrócenia normalnego 

poziomu bezpieczeństwa usług. Udzielanie 

abonentowi informacji na temat zagrożeń 

bezpieczeństwa powinno odbywać się 

bezpłatnie. 

Or. en 

 

Poprawka   214 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 91 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (91a) Aby zapewnić bezpieczeństwo i 

integralność sieci i usług, należy zachęcać 

do stosowania pełnego szyfrowania 

transmisji, a w razie konieczności je 

nakazywać, zgodnie z zasadą 

uwzględnienia ochrony danych i 

prywatności już w fazie projektowania; w 

szczególności państwa członkowskie nie 

powinny nakładać na dostawców usług 

szyfrowania, dostawców usług łączności 
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elektronicznej ani na żadne inne 

organizacje (na wszystkich poziomach 

łańcucha dostaw) żadnych obowiązków, 

które prowadziłyby do osłabienia 

bezpieczeństwa ich sieci i usług, na 

przykład poprzez umożliwienie lub 

ułatwienie stosowania celowo 

pozostawionych luk w zabezpieczeniach; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   215 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 93 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(93) W przypadku gdy udostępnianie 

łączności elektronicznej zależy od zasobów 

publicznych, których wykorzystanie 

podlega specjalnym zezwoleniom, państwa 

członkowskie mogą przyznać organowi 

właściwemu do ich wydawania prawo do 

nakładania opłat w celu zapewnienia 

optymalnego wykorzystania tych zasobów 

zgodnie z procedurami przewidzianymi w 

niniejszej dyrektywie. Zgodnie z 

orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości 

państwa członkowskie nie mogą nakładać 

żadnych opłat w związku z udostępnianiem 

sieci i usług łączności elektronicznej 

oprócz tych, które przewidziano w 

niniejszej dyrektywie. W związku z tym 

państwa członkowskie powinny mieć 

spójne podejście do ustalania tych opłat, 

aby nie powodować nadmiernych obciążeń 

finansowych związanych z procedurą 

udzielania ogólnego zezwolenia lub praw 

użytkowania dla przedsiębiorstw 

(93) W przypadku gdy udostępnianie 

łączności elektronicznej zależy od zasobów 

publicznych, których wykorzystanie 

podlega specjalnym zezwoleniom, państwa 

członkowskie mogą przyznać organowi 

właściwemu do ich wydawania prawo do 

nakładania opłat w celu zapewnienia 

optymalnego wykorzystania tych zasobów 

zgodnie z procedurami przewidzianymi w 

niniejszej dyrektywie. Takie wykorzystanie 

można zapewnić, ustanawiając opłaty na 

poziomie odzwierciedlającym wartość 

widma przy następnym w kolejności 

najlepszym wykorzystaniu. Zgodnie z 

orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości 

państwa członkowskie nie mogą nakładać 

żadnych opłat w związku z udostępnianiem 

sieci i usług łączności elektronicznej 

oprócz tych, które przewidziano w 

niniejszej dyrektywie. W związku z tym 

państwa członkowskie powinny mieć 

spójne podejście do ustalania tych opłat, 
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udostępniających sieci i usługi łączności 

elektronicznej. 

aby nie powodować nadmiernych obciążeń 

finansowych związanych z procedurą 

udzielania ogólnego zezwolenia lub praw 

użytkowania dla przedsiębiorstw 

udostępniających sieci i usługi łączności 

elektronicznej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W kodeksie przewidziano szereg kryteriów, które należy uwzględnić w opłatach, ale 

ostatecznie nie określono jasnych wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w zakresie 

ustalania opłat za użytkowanie widma radiowego. Kodeks powinien stanowić, że opłaty 

muszą odzwierciedlać wartość widma przy następnym w kolejności najlepszym wykorzystaniu 

(tj. koszty alternatywne). 

 

Poprawka   216 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 95 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(95) Z uwagi na swoją rolę w 

zapewnianiu optymalnego użytkowania 

widma radiowego, opłaty związane z 

prawami użytkowania widma radiowego 

mogą wpływać na decyzje podmiotów o 

tym, czy ubiegać się o takie prawa i 

wykorzystywać zasoby widma radiowego. 

Przy ustalaniu cen wywoławczych jako 

sposobu określenia minimalnych zasad 

wyceny zapewniających optymalne 

wykorzystanie, państwa członkowskie 

powinny zatem dopilnować, aby takie 

ceny, bez względu na rodzaj stosowanej 

procedury selekcji, również 

odzwierciedlały dodatkowe koszty 

związane ze spełnianiem warunków 

udzielania zezwoleń, nakładanych z myślą 

o realizacji celów polityki, które 

prawdopodobnie nie mogłyby zostać 

zrealizowane przy zastosowaniu zwykłych 

norm handlowych, takich jak warunki 

(95) Z uwagi na swoją rolę w 

zapewnianiu optymalnego użytkowania 

widma radiowego, opłaty związane z 

prawami użytkowania widma radiowego 

mogą wpływać na decyzje podmiotów o 

tym, czy ubiegać się o takie prawa i 

wykorzystywać zasoby widma radiowego. 

Przy ustalaniu cen wywoławczych jako 

sposobu określenia minimalnych zasad 

wyceny zapewniających optymalne 

wykorzystanie, państwa członkowskie 

powinny zatem dopilnować, aby takie 

ceny, bez względu na rodzaj stosowanej 

procedury selekcji, odzwierciedlały 

dodatkowe koszty związane ze spełnianiem 

warunków udzielania zezwoleń, 

nakładanych z myślą o realizacji celów 

polityki, które prawdopodobnie nie 

mogłyby zostać zrealizowane przy 

zastosowaniu zwykłych norm handlowych, 

takich jak warunki dotyczące zasięgu 
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dotyczące zasięgu terytorialnego. Należy 

wówczas również brać pod uwagę sytuację 

konkurencji na danym rynku. 

terytorialnego, oraz by były do tych 

dodatkowych kosztów proporcjonalne. 

Należy wówczas również brać pod uwagę 

sytuację konkurencji na danym rynku. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zapewnienie takich jasnych wytycznych będzie miało tę zaletę, że zmniejszy różnice cenowe 

pomiędzy państwami członkowskimi. 

 

Poprawka   217 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 103 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(103) Zapewnienie powszechnej 

łączności w każdym państwie 

członkowskim jest kluczowe dla rozwoju 

gospodarczego i społecznego, uczestnictwa 

w życiu publicznym i dla spójności 

społecznej i terytorialnej. Ponieważ 

łączność staje się integralnym elementem 

europejskiego społeczeństwa i dobrobytu, 

należy zapewnić zasięg obejmujący całą 

UE dzięki nakładaniu przez państwa 

członkowskie odpowiednich wymogów w 

zakresie zasięgu, które powinny być 

dostosowane do każdego obsługiwanego 

obszaru i ograniczać się do 

proporcjonalnych obciążeń, aby nie 

utrudniać wdrażania sieci przez 

usługodawców. Zasięg na danym 

terytorium, a także łączność w 

poszczególnych państwach członkowskich, 

powinny być zmaksymalizowane i 

niezawodne, co pozwoli rozpowszechniać 

krajowe i transgraniczne usługi i aplikacje, 

takie jak samochody podłączone do sieci i 

e-zdrowie. Dlatego też, w celu zwiększenia 

pewności regulacyjnej i przewidywalności 

potrzeb inwestycyjnych oraz 

(103) Zapewnienie powszechnej 

łączności w każdym państwie 

członkowskim jest kluczowe dla rozwoju 

gospodarczego i społecznego, uczestnictwa 

w życiu publicznym i dla spójności 

społecznej i terytorialnej. Ponieważ 

łączność staje się integralnym elementem 

europejskiego społeczeństwa i dobrobytu, 

należy zapewnić zasięg obejmujący całą 

UE dzięki nakładaniu przez państwa 

członkowskie odpowiednich wymogów w 

zakresie zasięgu, które powinny być 

dostosowane do każdego obsługiwanego 

obszaru i ograniczać się do 

proporcjonalnych obciążeń, aby nie 

utrudniać wdrażania sieci przez 

usługodawców. Zasięg na danym 

terytorium, a także łączność w 

poszczególnych państwach członkowskich, 

powinny być zmaksymalizowane i 

niezawodne, co pozwoli rozpowszechniać 

krajowe i transgraniczne usługi i aplikacje, 

takie jak samochody podłączone do sieci i 

e-zdrowie. Dlatego też, w celu zwiększenia 

pewności regulacyjnej i przewidywalności 

potrzeb inwestycyjnych oraz 
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zagwarantowania proporcjonalnego i 

równego dostępu do łączności dla 

wszystkich obywateli, stosowanie przez 

właściwe organy obowiązków w zakresie 

zasięgu powinno być koordynowane na 

poziomie Unii. Z uwagi na specyfikę 

poszczególnych krajów, taka koordynacja 

powinna ograniczać się do ogólnych 

kryteriów stosowanych do określania i 

oceny spełnienia obowiązków w zakresie 

zasięgu, takich jak gęstość zaludnienia lub 

cechy topograficzne i topologiczne. 

zagwarantowania proporcjonalnego i 

równego dostępu do łączności dla 

wszystkich obywateli, stosowanie przez 

właściwe organy obowiązków w zakresie 

zasięgu powinno być koordynowane na 

poziomie Unii. Z uwagi na specyfikę 

poszczególnych krajów taka koordynacja 

powinna ograniczać się do ogólnych 

kryteriów stosowanych do określania i 

oceny spełnienia obowiązków w zakresie 

zasięgu, takich jak gęstość zaludnienia lub 

cechy topograficzne i topologiczne, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu zasady 

neutralności technologicznej, tak aby 

pobudzać łączenie najlepszych technologii 

w regionie. 

Or. en 

 

Poprawka   218 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 103 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(103) Zapewnienie powszechnej 

łączności w każdym państwie 

członkowskim jest kluczowe dla rozwoju 

gospodarczego i społecznego, uczestnictwa 

w życiu publicznym i dla spójności 

społecznej i terytorialnej. Ponieważ 

łączność staje się integralnym elementem 

europejskiego społeczeństwa i dobrobytu, 

należy zapewnić zasięg obejmujący całą 

UE dzięki nakładaniu przez państwa 

członkowskie odpowiednich wymogów w 

zakresie zasięgu, które powinny być 

dostosowane do każdego obsługiwanego 

obszaru i ograniczać się do 

proporcjonalnych obciążeń, aby nie 

utrudniać wdrażania sieci przez 

usługodawców. Zasięg na danym 

terytorium, a także łączność w 

poszczególnych państwach członkowskich, 

(103) Zapewnienie powszechnej 

łączności w każdym państwie 

członkowskim jest kluczowe dla rozwoju 

gospodarczego i społecznego, uczestnictwa 

w życiu publicznym i dla spójności 

społecznej i terytorialnej. Ponieważ 

łączność staje się integralnym elementem 

europejskiego społeczeństwa i dobrobytu, 

należy zapewnić zasięg obejmujący całą 

UE dzięki nakładaniu przez państwa 

członkowskie odpowiednich wymogów w 

zakresie zasięgu, które powinny być 

dostosowane do każdego obsługiwanego 

obszaru i ograniczać się do 

proporcjonalnych obciążeń, aby nie 

utrudniać wdrażania sieci przez 

usługodawców. Zasięg na danym 

terytorium, a także łączność w 

poszczególnych państwach członkowskich, 
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powinny być zmaksymalizowane i 

niezawodne, co pozwoli rozpowszechniać 

krajowe i transgraniczne usługi i aplikacje, 

takie jak samochody podłączone do sieci i 

e-zdrowie. Dlatego też, w celu zwiększenia 

pewności regulacyjnej i przewidywalności 

potrzeb inwestycyjnych oraz 

zagwarantowania proporcjonalnego i 

równego dostępu do łączności dla 

wszystkich obywateli, stosowanie przez 

właściwe organy obowiązków w zakresie 

zasięgu powinno być koordynowane na 

poziomie Unii. Z uwagi na specyfikę 

poszczególnych krajów, taka koordynacja 

powinna ograniczać się do ogólnych 

kryteriów stosowanych do określania i 

oceny spełnienia obowiązków w zakresie 

zasięgu, takich jak gęstość zaludnienia lub 

cechy topograficzne i topologiczne. 

powinny być zmaksymalizowane i 

niezawodne, co pozwoli rozpowszechniać 

krajowe i transgraniczne usługi i aplikacje, 

takie jak samochody podłączone do sieci i 

e-zdrowie. Dlatego też, w celu zwiększenia 

pewności regulacyjnej i przewidywalności 

potrzeb inwestycyjnych oraz 

zagwarantowania proporcjonalnego i 

równego dostępu do łączności dla 

wszystkich obywateli, stosowanie przez 

właściwe organy obowiązków w zakresie 

zasięgu powinno być koordynowane na 

poziomie Unii. Z uwagi na specyfikę 

poszczególnych krajów taka koordynacja 

powinna ograniczać się do ogólnych 

kryteriów stosowanych do określania i 

oceny spełnienia obowiązków w zakresie 

zasięgu, takich jak gęstość zaludnienia lub 

cechy topograficzne i topologiczne, 

zgodnie z zasadą neutralności 

technologicznej. 

Or. en 

 

Poprawka   219 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 103 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(103) Zapewnienie powszechnej 

łączności w każdym państwie 

członkowskim jest kluczowe dla rozwoju 

gospodarczego i społecznego, uczestnictwa 

w życiu publicznym i dla spójności 

społecznej i terytorialnej. Ponieważ 

łączność staje się integralnym elementem 

europejskiego społeczeństwa i dobrobytu, 

należy zapewnić zasięg obejmujący całą 

UE dzięki nakładaniu przez państwa 

członkowskie odpowiednich wymogów w 

zakresie zasięgu, które powinny być 

dostosowane do każdego obsługiwanego 

(103) Zapewnienie powszechnej 

łączności w każdym państwie 

członkowskim jest kluczowe dla rozwoju 

gospodarczego i społecznego, uczestnictwa 

w życiu publicznym i dla spójności 

społecznej i terytorialnej. Ponieważ 

łączność staje się integralnym elementem 

europejskiego społeczeństwa i dobrobytu, 

należy zapewnić zasięg obejmujący całą 

UE, tj. prawie 100% europejskich 

obywateli, dzięki nakładaniu przez państwa 

członkowskie odpowiednich wymogów w 

zakresie zasięgu, które powinny być 
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obszaru i ograniczać się do 

proporcjonalnych obciążeń, aby nie 

utrudniać wdrażania sieci przez 

usługodawców. Zasięg na danym 

terytorium, a także łączność w 

poszczególnych państwach członkowskich, 

powinny być zmaksymalizowane i 

niezawodne, co pozwoli rozpowszechniać 

krajowe i transgraniczne usługi i aplikacje, 

takie jak samochody podłączone do sieci i 

e-zdrowie. Dlatego też, w celu zwiększenia 

pewności regulacyjnej i przewidywalności 

potrzeb inwestycyjnych oraz 

zagwarantowania proporcjonalnego i 

równego dostępu do łączności dla 

wszystkich obywateli, stosowanie przez 

właściwe organy obowiązków w zakresie 

zasięgu powinno być koordynowane na 

poziomie Unii. Z uwagi na specyfikę 

poszczególnych krajów, taka koordynacja 

powinna ograniczać się do ogólnych 

kryteriów stosowanych do określania i 

oceny spełnienia obowiązków w zakresie 

zasięgu, takich jak gęstość zaludnienia lub 

cechy topograficzne i topologiczne. 

dostosowane do każdego obsługiwanego 

obszaru i ograniczać się do 

proporcjonalnych obciążeń, aby nie 

utrudniać wdrażania sieci przez 

usługodawców. Zasięg na danym 

terytorium, a także łączność w 

poszczególnych państwach członkowskich, 

powinny być zmaksymalizowane i 

niezawodne, co pozwoli rozpowszechniać 

krajowe i transgraniczne usługi i aplikacje, 

takie jak samochody podłączone do sieci i 

e-zdrowie. Dlatego też, w celu zwiększenia 

pewności regulacyjnej i przewidywalności 

potrzeb inwestycyjnych oraz 

zagwarantowania proporcjonalnego i 

równego dostępu do łączności dla 

wszystkich obywateli, stosowanie przez 

właściwe organy obowiązków w zakresie 

zasięgu powinno być koordynowane na 

poziomie Unii. Z uwagi na specyfikę 

poszczególnych krajów, taka koordynacja 

powinna ograniczać się do ogólnych 

kryteriów stosowanych do określania i 

oceny spełnienia obowiązków w zakresie 

zasięgu, takich jak gęstość zaludnienia lub 

cechy topograficzne i topologiczne. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Obowiązki w zakresie zasięgu są istotnym instrumentem na drodze do społeczeństwa 

gigabitowego dla wszystkich europejskich obywateli. 

 

Poprawka   220 

Eva Kaili 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 103 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(103) Zapewnienie powszechnej 

łączności w każdym państwie 

członkowskim jest kluczowe dla rozwoju 

gospodarczego i społecznego, uczestnictwa 

(103) Zapewnienie powszechnej 

łączności w każdym państwie 

członkowskim jest kluczowe dla rozwoju 

gospodarczego i społecznego, uczestnictwa 



 

AM\1122801PL.docx 87/176 PE602.947v01-00 

 PL 

w życiu publicznym i dla spójności 

społecznej i terytorialnej. Ponieważ 

łączność staje się integralnym elementem 

europejskiego społeczeństwa i dobrobytu, 

należy zapewnić zasięg obejmujący całą 

UE dzięki nakładaniu przez państwa 

członkowskie odpowiednich wymogów w 

zakresie zasięgu, które powinny być 

dostosowane do każdego obsługiwanego 

obszaru i ograniczać się do 

proporcjonalnych obciążeń, aby nie 

utrudniać wdrażania sieci przez 

usługodawców. Zasięg na danym 

terytorium, a także łączność w 

poszczególnych państwach członkowskich, 

powinny być zmaksymalizowane i 

niezawodne, co pozwoli rozpowszechniać 

krajowe i transgraniczne usługi i aplikacje, 

takie jak samochody podłączone do sieci i 

e-zdrowie. Dlatego też, w celu zwiększenia 

pewności regulacyjnej i przewidywalności 

potrzeb inwestycyjnych oraz 

zagwarantowania proporcjonalnego i 

równego dostępu do łączności dla 

wszystkich obywateli, stosowanie przez 

właściwe organy obowiązków w zakresie 

zasięgu powinno być koordynowane na 

poziomie Unii. Z uwagi na specyfikę 

poszczególnych krajów, taka koordynacja 

powinna ograniczać się do ogólnych 

kryteriów stosowanych do określania i 

oceny spełnienia obowiązków w zakresie 

zasięgu, takich jak gęstość zaludnienia lub 

cechy topograficzne i topologiczne. 

w życiu publicznym i dla spójności 

społecznej i terytorialnej. Ponieważ 

łączność staje się integralnym elementem 

europejskiego społeczeństwa i dobrobytu, 

należy zapewnić zasięg obejmujący całą 

UE, tj. prawie 100% europejskich 

obywateli, dzięki nakładaniu przez państwa 

członkowskie odpowiednich wymogów w 

zakresie zasięgu, które powinny być 

dostosowane do każdego obsługiwanego 

obszaru i ograniczać się do 

proporcjonalnych obciążeń, aby nie 

utrudniać wdrażania sieci przez 

usługodawców. Zasięg na danym 

terytorium, a także łączność w 

poszczególnych państwach członkowskich, 

powinny być zmaksymalizowane i 

niezawodne, co pozwoli rozpowszechniać 

krajowe i transgraniczne usługi i aplikacje, 

takie jak samochody podłączone do sieci i 

e-zdrowie. Dlatego też, w celu zwiększenia 

pewności regulacyjnej i przewidywalności 

potrzeb inwestycyjnych oraz 

zagwarantowania proporcjonalnego i 

równego dostępu do łączności dla 

wszystkich obywateli, stosowanie przez 

właściwe organy obowiązków w zakresie 

zasięgu powinno być koordynowane na 

poziomie Unii. Z uwagi na specyfikę 

poszczególnych krajów, taka koordynacja 

powinna ograniczać się do ogólnych 

kryteriów stosowanych do określania i 

oceny spełnienia obowiązków w zakresie 

zasięgu, takich jak gęstość zaludnienia lub 

cechy topograficzne i topologiczne. 

Or. en 

 

Poprawka   221 

Pilar del Castillo Vera 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 105 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(105) Harmonizacja i koordynacja 

wykorzystania widma oraz regulacje 

dotyczące urządzeń oparte na normalizacji 

uzupełniają się wzajemnie i muszą być 

ściśle skoordynowane, aby skutecznie 

spełniały swoje wspólne cele ze wsparciem 

ze strony Zespołu ds. Polityki Spektrum 

Radiowego. Koordynacja między zakresem 

i harmonogramem udzielania mandatów 

Europejskiej Konferencji Administracji 

Pocztowych i Telekomunikacyjnych 

(CEPT) na podstawie decyzji o spektrum 

radiowym a wnioskami o normalizację do 

europejskich organizacji normalizacyjnych, 

takich jak Europejski Instytut Norm 

Telekomunikacyjnych, w tym w 

odniesieniu do parametrów odbiorników 

radiowych, powinna ułatwić wprowadzanie 

przyszłych systemów, zwiększać 

możliwości współużytkowania widma i 

zapewnić wydajne zarządzanie widmem. 

(105) Harmonizacja i koordynacja 

wykorzystania widma oraz regulacje 

dotyczące urządzeń oparte na normalizacji 

uzupełniają się wzajemnie i muszą być 

ściśle skoordynowane, aby skutecznie 

spełniały swoje wspólne cele ze wsparciem 

ze strony Zespołu ds. Polityki Spektrum 

Radiowego. Koordynacja między zakresem 

i harmonogramem udzielania mandatów 

Europejskiej Konferencji Administracji 

Pocztowych i Telekomunikacyjnych 

(CEPT) na podstawie decyzji o spektrum 

radiowym a wnioskami o normalizację do 

europejskich organizacji normalizacyjnych, 

takich jak Europejski Instytut Norm 

Telekomunikacyjnych, w tym w 

odniesieniu do parametrów odbiorników 

radiowych, powinna ułatwić wprowadzanie 

przyszłych systemów, zwiększać 

możliwości współużytkowania widma i 

zapewnić wydajne zarządzanie widmem. 

Wszelkie normy, specyfikacje lub 

zalecenia dotyczące elementów sieci i 

urządzeń towarzyszących, zarówno 

stacjonarnych, jak i ruchomych, powinny 

w miarę możliwości uwzględniać wszelkie 

obowiązki w zakresie dostępu, które mogą 

być nałożone na mocy niniejszej 

dyrektywy. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka nierozerwalnie związana z innymi poprawkami. 

 

Poprawka   222 

Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 106 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(106) Zapotrzebowanie na 

zharmonizowane widmo radiowe nie jest 

(106) Zapotrzebowanie na 

zharmonizowane widmo radiowe nie jest 
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jednakowe we wszystkich częściach Unii. 

W przypadkach gdy na poziomie 

regionalnym lub krajowym nie ma popytu 

na zharmonizowane pasmo, państwa 

członkowskie powinny móc wyjątkowo 

dopuszczać alternatywne wykorzystanie 

pasma, o ile taki brak popytu się utrzymuje 

i pod warunkiem że to alternatywne 

wykorzystanie nie stoi na przeszkodzie 

zharmonizowanemu wykorzystaniu 

przedmiotowego pasma przez inne państwa 

członkowskie i że zostaje ono wstrzymane 

w momencie pojawienia się popytu na 

zharmonizowane użytkowanie. 

jednakowe we wszystkich częściach Unii. 

W przypadkach gdy na poziomie 

regionalnym lub krajowym nie ma popytu 

na zharmonizowane pasmo, państwa 

członkowskie powinny móc wyjątkowo 

dopuszczać alternatywne wykorzystanie 

pasma, o ile taki brak popytu się 

utrzymuje, jest oparty na 

długoperspektywicznej ocenie rozwoju 

sytuacji na rynku i pod warunkiem, że to 

alternatywne wykorzystanie nie stoi na 

przeszkodzie zharmonizowanemu 

wykorzystaniu przedmiotowego pasma 

przez inne państwa członkowskie i że 

zostaje ono wstrzymane w momencie 

pojawienia się popytu na zharmonizowane 

użytkowanie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   223 

Morten Helveg Petersen 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 111 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(111) W wyjątkowych przypadkach gdy 

państwa członkowskie podejmują decyzję 

o ograniczeniu swobody udostępniania 

sieci i świadczenia usług łączności 

elektronicznej, kierując się względami 

polityki publicznej, bezpieczeństwa 

publicznego lub zdrowia publicznego, 

powinny one wyjaśnić przyczyny takiego 

ograniczenia. 

(111) W wyjątkowych przypadkach gdy 

państwa członkowskie podejmują decyzję 

o ograniczeniu swobody udostępniania 

sieci i świadczenia usług łączności 

elektronicznej, kierując się względami 

polityki publicznej, bezpieczeństwa 

publicznego lub zdrowia publicznego, 

ograniczenia takie powinny być 

odpowiednio uzasadnione i przewidziane 

ustawą, przestrzegać istoty praw i 

wolności uznanych w Karcie, a także 

podlegać zasadzie proporcjonalności, 

zgodnie z art. 52 ust. 1 Karty. Ponadto 
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wszelkie przepisy prawa krajowego 

zezwalające organom publicznym na 

powszechny dostęp do sieci lub treści 

komunikacji elektronicznej należy uznać 

za naruszenie zasadniczej istoty prawa 

podstawowego do poszanowania życia 

prywatnego, wynikającego z art. 7 Karty. 

Or. en 

 

Poprawka   224 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 113 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(113) W związku z rosnącym popytem na 

widmo i pojawianiem się nowych 

zróżnicowanych aplikacji i technologii, 

które stwarzają zapotrzebowanie na 

bardziej elastyczny dostęp do widma i jego 

użytkowanie, państwa członkowskie 

powinny wspierać współużytkowanie 

widma, określając najwłaściwsze systemy 

udzielania zezwoleń dla każdego 

scenariusza oraz jego odpowiednie i 

przejrzyste zasady i warunki. 

Współużytkowanie widma coraz częściej 

zapewnia jego efektywne i wydajne 

użytkowanie dzięki temu, że umożliwia 

kilku niezależnym użytkownikom lub 

urządzeniom dostęp do tego samego pasma 

częstotliwości w różnych rodzajach 

systemów prawnych, co ma na celu 

udostępnienie dodatkowych zasobów 

widma, podniesienie wydajności 

użytkowania i ułatwienie dostępu do 

widma dla nowych użytkowników. 

Współużytkowanie może się opierać na 

ogólnych zezwoleniach lub użytkowaniu 

bez konieczności uzyskania pozwolenia i 

umożliwiać – na specjalnych warunkach 

współdzielenia – kilku użytkownikom 

dostęp i użytkowanie tego samego zakresu 

(113) W związku z rosnącym popytem na 

widmo i pojawianiem się nowych 

zróżnicowanych aplikacji i technologii, 

które stwarzają zapotrzebowanie na 

bardziej elastyczny dostęp do widma i jego 

użytkowanie, państwa członkowskie 

powinny wspierać współużytkowanie 

widma, określając najwłaściwsze systemy 

udzielania zezwoleń dla każdego 

scenariusza oraz jego odpowiednie i 

przejrzyste zasady i warunki. W procesie 

tym państwa członkowskie powinny 

zapewnić sprawne kontynuowanie 

istniejących usług wykorzystujących 

widmo, takich jak łączność satelitarna o 

różnym charakterze, zwłaszcza 

komunikacja, obserwacja Ziemi i 

geonawigacja. Współużytkowanie widma 

coraz częściej zapewnia jego efektywne i 

wydajne użytkowanie dzięki temu, że 

umożliwia kilku niezależnym 

użytkownikom lub urządzeniom dostęp do 

tego samego pasma częstotliwości w 

różnych rodzajach systemów prawnych, co 

ma na celu udostępnienie dodatkowych 

zasobów widma, podniesienie wydajności 

użytkowania i ułatwienie dostępu do 

widma dla nowych użytkowników. 
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widma na różnych obszarach 

geograficznych lub w różnym czasie. Może 

się ono opierać również na indywidualnych 

prawach użytkowania w ramach takich 

rozwiązań jak współdzielony dostęp 

polegający na tym, że wszyscy 

użytkownicy (dotychczasowy użytkownik i 

nowi użytkownicy) zgadzają się na 

warunki współdzielonego dostępu 

nadzorowanego przez właściwe organy, tak 

aby zapewnić minimalną gwarantowaną 

jakość transmisji sygnałów radiowych. 

Dopuszczając współużytkowanie w 

różnych systemach zezwoleń, państwa 

członkowskie nie powinny wyznaczać 

rozbieżnych okresów takiego użytkowania 

na podstawie różnych systemów zezwoleń. 

Współużytkowanie może się opierać na 

ogólnych zezwoleniach lub użytkowaniu 

bez konieczności uzyskania pozwolenia i 

umożliwiać – na specjalnych warunkach 

współdzielenia – kilku użytkownikom 

dostęp i użytkowanie tego samego zakresu 

widma na różnych obszarach 

geograficznych lub w różnym czasie. Może 

się ono opierać również na indywidualnych 

prawach użytkowania w ramach takich 

rozwiązań jak współdzielony dostęp 

polegający na tym, że wszyscy 

użytkownicy (dotychczasowy użytkownik i 

nowi użytkownicy) zgadzają się na 

warunki współdzielonego dostępu 

nadzorowanego przez właściwe organy, tak 

aby zapewnić minimalną gwarantowaną 

jakość transmisji sygnałów radiowych. 

Dopuszczając współużytkowanie w 

różnych systemach zezwoleń, państwa 

członkowskie nie powinny wyznaczać 

rozbieżnych okresów takiego użytkowania 

na podstawie różnych systemów zezwoleń. 

Or. en 

 

Poprawka   225 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 119 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(119) Przed przyznaniem praw państwa 

członkowskie powinny wymagać 

weryfikacji tylko tych elementów, które, 

jak można przypuszczać, może wykazać 

wnioskodawca zachowujący zwykłą 

staranność, z należytym uwzględnieniem 

wysokiej publicznej i rynkowej wartości 

widma radiowego jako ograniczonego 

zasobu publicznego. Nie wyklucza to 

możliwości przeprowadzenia następnie 

weryfikacji spełnienia kryteriów 

kwalifikowalności, na przykład za pomocą 

(119) Przed przyznaniem praw państwa 

członkowskie powinny wymagać 

weryfikacji tylko tych elementów, które, 

jak można przypuszczać, może wykazać 

wnioskodawca zachowujący zwykłą 

staranność, z należytym uwzględnieniem 

wysokiej publicznej i rynkowej wartości 

widma radiowego jako ograniczonego 

zasobu publicznego. Nie wyklucza to 

możliwości przeprowadzenia następnie 

weryfikacji spełnienia kryteriów 

kwalifikowalności, na przykład za pomocą 
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kontroli najważniejszych wymogów, w 

przypadkach gdy można przypuszczać, że 

kryteria te początkowo nie były spełnione. 

Aby utrzymać efektywne i wydajne 

użytkowanie widma radiowego, państwa 

członkowskie nie powinny przyznawać 

praw w przypadku, gdy ocena wykaże 

niezdolność wnioskodawcy do spełnienia 

warunków, bez uszczerbku dla 

ewentualnego umożliwienia ograniczonego 

czasowo użytkowania doświadczalnego. 

Wystarczająco długi okres obowiązywania 

zezwoleń na użytkowanie widma powinien 

zwiększyć przewidywalność inwestycji, 

która przyczyni się do szybszego rozwoju 

sieci i poprawy usług, a także powinien 

zwiększyć stabilność sprzyjającą handlowi 

i dzierżawieniu widma. O ile zezwolenie 

na użytkowanie widma nie zostanie 

przyznane na czas nieokreślony, okres jego 

obowiązywania powinien zostać ustalony z 

uwzględnieniem realizowanych celów, a 

jednocześnie powinien być na tyle długi, 

aby możliwe było odzyskanie nakładów 

inwestycyjnych. Podczas gdy dłuższy 

okres obowiązywania może zapewnić 

przewidywalność inwestycji, środki 

zapewniające efektywne i wydajne 

użytkowanie widma radiowego, takie jak 

uprawnienie właściwego organu do zmiany 

lub cofnięcia praw w przypadku 

nieprzestrzegania warunków 

obwarowujących prawa użytkowania, lub 

środki ułatwiające handel i dzierżawę 

widma, mogą zapobiegać nadmiernemu 

gromadzeniu widma radiowego i sprzyjać 

większej elastyczności w dystrybucji 

zasobów widma. Częstsze stosowanie 

rocznych opłat stanowi również sposób 

zapewnienia stałej oceny użytkowania 

widma przez posiadacza prawa. 

kontroli najważniejszych wymogów, w 

przypadkach gdy można przypuszczać, że 

kryteria te początkowo nie były spełnione. 

Aby utrzymać efektywne i wydajne 

użytkowanie widma radiowego, państwa 

członkowskie nie powinny przyznawać 

praw w przypadku, gdy ocena wykaże 

niezdolność wnioskodawcy do spełnienia 

warunków, bez uszczerbku dla 

ewentualnego umożliwienia ograniczonego 

czasowo użytkowania doświadczalnego. 

Wystarczająco długi maksymalny okres 

obowiązywania zezwoleń na użytkowanie 

widma powinien zwiększyć 

przewidywalność inwestycji, która 

przyczyni się do szybszego rozwoju sieci i 

poprawy usług, a także powinien 

zwiększyć stabilność sprzyjającą handlowi 

i dzierżawieniu widma, pod warunkiem 

regularnych przeglądów w celu 

dokonania oceny, czy rozwój rynku i 

innowacje technologiczne umożliwiają 

bardziej efektywne wykorzystanie widma. 

O ile zezwolenie na użytkowanie widma 

nie zostanie przyznane na czas 

nieokreślony, okres jego obowiązywania 

powinien zostać ustalony z 

uwzględnieniem realizowanych celów, a 

jednocześnie powinien być na tyle długi, 

aby możliwe było odzyskanie nakładów 

inwestycyjnych. Podczas gdy dłuższy 

okres obowiązywania może zapewnić 

przewidywalność inwestycji, środki 

zapewniające efektywne i wydajne 

użytkowanie widma radiowego, takie jak 

uprawnienie właściwego organu do zmiany 

lub cofnięcia praw w przypadku 

nieprzestrzegania warunków 

obwarowujących prawa użytkowania, lub 

środki ułatwiające handel i dzierżawę 

widma, mogą zapobiegać nadmiernemu 

gromadzeniu widma radiowego i sprzyjać 

większej elastyczności w dystrybucji 

zasobów widma. Częstsze stosowanie 

rocznych opłat stanowi również sposób 

zapewnienia stałej oceny użytkowania 

widma przez posiadacza prawa. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   226 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 119 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(119) Przed przyznaniem praw państwa 

członkowskie powinny wymagać 

weryfikacji tylko tych elementów, które, 

jak można przypuszczać, może wykazać 

wnioskodawca zachowujący zwykłą 

staranność, z należytym uwzględnieniem 

wysokiej publicznej i rynkowej wartości 

widma radiowego jako ograniczonego 

zasobu publicznego. Nie wyklucza to 

możliwości przeprowadzenia następnie 

weryfikacji spełnienia kryteriów 

kwalifikowalności, na przykład za pomocą 

kontroli najważniejszych wymogów, w 

przypadkach gdy można przypuszczać, że 

kryteria te początkowo nie były spełnione. 

Aby utrzymać efektywne i wydajne 

użytkowanie widma radiowego, państwa 

członkowskie nie powinny przyznawać 

praw w przypadku, gdy ocena wykaże 

niezdolność wnioskodawcy do spełnienia 

warunków, bez uszczerbku dla 

ewentualnego umożliwienia ograniczonego 

czasowo użytkowania doświadczalnego. 

Wystarczająco długi okres obowiązywania 

zezwoleń na użytkowanie widma powinien 

zwiększyć przewidywalność inwestycji, 

która przyczyni się do szybszego rozwoju 

sieci i poprawy usług, a także powinien 

zwiększyć stabilność sprzyjającą handlowi 

i dzierżawieniu widma. O ile zezwolenie 

na użytkowanie widma nie zostanie 

przyznane na czas nieokreślony, okres jego 

(119) Przed przyznaniem praw państwa 

członkowskie powinny wymagać 

weryfikacji tylko tych elementów, które, 

jak można przypuszczać, może wykazać 

wnioskodawca zachowujący zwykłą 

staranność, z należytym uwzględnieniem 

wysokiej publicznej i rynkowej wartości 

widma radiowego jako ograniczonego 

zasobu publicznego. Nie wyklucza to 

możliwości przeprowadzenia następnie 

weryfikacji spełnienia kryteriów 

kwalifikowalności, na przykład za pomocą 

kontroli najważniejszych wymogów, w 

przypadkach gdy można przypuszczać, że 

kryteria te początkowo nie były spełnione. 

Aby utrzymać efektywne i wydajne 

użytkowanie widma radiowego, państwa 

członkowskie nie powinny przyznawać 

praw w przypadku, gdy ocena wykaże 

niezdolność wnioskodawcy do spełnienia 

warunków, bez uszczerbku dla 

ewentualnego umożliwienia ograniczonego 

czasowo użytkowania doświadczalnego. 

Wystarczająco długi okres obowiązywania 

zezwoleń na użytkowanie widma powinien 

zwiększyć przewidywalność inwestycji, 

która przyczyni się do szybszego rozwoju 

sieci i poprawy usług, a także powinien 

zwiększyć stabilność sprzyjającą handlowi 

i dzierżawieniu widma. O ile zezwolenie 

na użytkowanie widma nie zostanie 

przyznane na czas nieokreślony, okres jego 
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obowiązywania powinien zostać ustalony z 

uwzględnieniem realizowanych celów, a 

jednocześnie powinien być na tyle długi, 

aby możliwe było odzyskanie nakładów 

inwestycyjnych. Podczas gdy dłuższy 

okres obowiązywania może zapewnić 

przewidywalność inwestycji, środki 

zapewniające efektywne i wydajne 

użytkowanie widma radiowego, takie jak 

uprawnienie właściwego organu do zmiany 

lub cofnięcia praw w przypadku 

nieprzestrzegania warunków 

obwarowujących prawa użytkowania, lub 

środki ułatwiające handel i dzierżawę 

widma, mogą zapobiegać nadmiernemu 

gromadzeniu widma radiowego i sprzyjać 

większej elastyczności w dystrybucji 

zasobów widma. Częstsze stosowanie 

rocznych opłat stanowi również sposób 

zapewnienia stałej oceny użytkowania 

widma przez posiadacza prawa. 

obowiązywania powinien zostać ustalony z 

uwzględnieniem realizowanych celów, a 

jednocześnie powinien być na tyle długi, 

aby możliwe było odzyskanie nakładów 

inwestycyjnych. Podczas gdy dłuższy 

okres obowiązywania może zapewnić 

przewidywalność inwestycji, równie 

ważne są środki zapewniające efektywne i 

wydajne użytkowanie widma radiowego, 

takie jak uprawnienie właściwego organu 

do przeprowadzenia śródokresowej oceny 

w następstwie przyznania praw 

użytkowania oraz do zmiany lub cofnięcia 

praw w przypadku nieprzestrzegania 

warunków obwarowujących prawa 

użytkowania, lub środki ułatwiające handel 

i dzierżawę widma, które służą 

zapobieganiu nadmiernemu gromadzeniu 

widma radiowego i sprzyjają większej 

elastyczności w dystrybucji zasobów 

widma. Częstsze stosowanie rocznych 

opłat stanowi również sposób zapewnienia 

stałej oceny użytkowania widma przez 

posiadacza prawa. 

Or. en 

 

Poprawka   227 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 124 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(124) Decyzja o zastosowaniu środków 

specjalnie w celu wspierania konkurencji 

przy przyznawaniu lub odnawianiu praw 

użytkowania widma radiowego powinna 

być podejmowana przez krajowe organy 

regulacyjne, które posiadają konieczną 

wiedzę ekonomiczną, techniczną i 

rynkową. Warunki przyznawania widma 

mogą wpływać na sytuację konkurencji na 

rynkach łączności elektronicznej i warunki 

wejścia na rynek. Zmniejszony dostęp do 

(124) Decyzja o zastosowaniu środków 

specjalnie w celu wspierania konkurencji 

przy przyznawaniu lub odnawianiu praw 

użytkowania widma radiowego powinna 

być podejmowana przez krajowe organy 

regulacyjne, które posiadają konieczną 

wiedzę ekonomiczną, techniczną i 

rynkową. Warunki przyznawania widma 

mogą wpływać na sytuację konkurencji na 

rynkach łączności elektronicznej i warunki 

wejścia na rynek. Zmniejszony dostęp do 
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widma, w szczególności w przypadku gdy 

jest ono zasobem ograniczonym, może 

tworzyć barierę w wejściu na rynek lub 

utrudniać inwestycje, rozwój sieci, 

świadczenie nowych usług lub 

udostępnianie nowych aplikacji, innowacje 

i konkurencję. Nowe prawa użytkowania, 

w tym nabyte w drodze przekazania lub 

dzierżawy, oraz wprowadzanie nowych 

elastycznych kryteriów użytkowania 

widma również mogą wpływać na 

konkurencję. Niektóre warunki stosowane 

w celu wspierania konkurencji, jeżeli są 

niewłaściwie stosowane, mogą mieć inne 

skutki; na przykład limity i rezerwacje 

widma mogą powodować sztuczny 

niedobór widma, obowiązki związane z 

dostępem hurtowym mogą nadmiernie 

ograniczać modele biznesowe przy braku 

siły rynkowej, a limity przekazywania 

praw mogą hamować rozwój rynków 

wtórnych. Należy zatem zastosować spójny 

i obiektywny test skutków nałożenia takich 

warunków, i regularnie go przeprowadzać. 

Wykorzystanie takich środków powinno 

więc opierać się na dogłębnej i 

obiektywnej ocenie rynku i jego warunków 

konkurencyjnych, przeprowadzonej przez 

krajowe organy regulacyjne. 

widma, w szczególności w przypadku gdy 

jest ono zasobem ograniczonym, może 

tworzyć barierę w wejściu na rynek lub 

utrudniać inwestycje, rozwój sieci, 

świadczenie nowych usług lub 

udostępnianie nowych aplikacji, innowacje 

i konkurencję. Nowe prawa użytkowania, 

w tym nabyte w drodze przekazania lub 

dzierżawy, oraz wprowadzanie nowych 

elastycznych kryteriów użytkowania 

widma również mogą wpływać na 

konkurencję. Niektóre warunki stosowane 

w celu wspierania konkurencji, jeżeli są 

niewłaściwie stosowane, mogą mieć inne 

skutki; na przykład limity i rezerwacje 

widma mogą powodować sztuczny 

niedobór widma, obowiązki związane z 

dostępem hurtowym mogą nadmiernie 

ograniczać modele biznesowe przy braku 

siły rynkowej, a limity przekazywania 

praw mogą hamować rozwój rynków 

wtórnych. Należy zatem zastosować spójny 

i obiektywny test skutków nałożenia takich 

warunków, i regularnie go przeprowadzać. 

Wykorzystanie takich środków powinno 

więc opierać się na dogłębnej i 

obiektywnej ocenie rynku i jego warunków 

konkurencyjnych, przeprowadzonej przez 

krajowe organy regulacyjne. Krajowe 

organy regulacyjne powinny jednak 

dopilnować, aby widmo było użytkowane 

w sposób skuteczny i efektywny, 

ułatwiając konkurencję, a nie było 

wykorzystywane wyłącznie przez 

ograniczoną liczbę podmiotów w celu 

ograniczenia konkurencji. 

Or. en 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(127) Olbrzymi wzrost popytu na widmo 

radiowe oraz zapotrzebowania wśród 

użytkowników końcowych na 

infrastrukturę bezprzewodowej łączności 

szerokopasmowej stwarza potrzebę 

rozwiązań umożliwiających alternatywny, 

komplementarny, wydajny pod względem 

widma dostęp, w tym systemów 

bezprzewodowego dostępu o niskiej mocy 

dysponujących małym zasięgiem, takich 

jak lokalne sieci radiowe (RLAN) i sieci 

niewielkich komórkowych punktów 

dostępowych o niskiej mocy. Takie 

komplementarne bezprzewodowe systemy 

dostępu, zwłaszcza publicznie dostępne 

punkty dostępowe RLAN, zwiększają 

dostęp do internetu dla użytkowników 

końcowych i zmniejszają natężenie 

przesyłu danych u operatorów sieci 

ruchomych. RLAN wykorzystują 

zharmonizowane widmo radiowe, bez 

potrzeby indywidualnego zezwolenia lub 

prawa użytkowania widma. Większość 

punktów dostępowych RLAN jest jak 

dotąd wykorzystywana przez 

użytkowników prywatnych jako lokalne 

bezprzewodowe rozszerzenie ich 

stacjonarnego łącza szerokopasmowego. 

Użytkownikom końcowym nie należy 

uniemożliwiać dzielenia się – w granicach 

ich własnego abonamentu na internet – 

dostępem do swojej sieci RLAN, ponieważ 

w ten sposób można zwiększyć liczbę 

dostępnych punktów dostępowych, 

szczególnie w gęsto zaludnionych 

obszarach, zmaksymalizować 

bezprzewodową przepustowość danych 

dzięki ponownemu wykorzystaniu widma 

radiowego i stworzyć opłacalną 

komplementarną infrastrukturę 

bezprzewodowej łączności 

szerokopasmowej dostępną dla innych 

użytkowników końcowych. Dlatego należy 

również znieść niepotrzebne ograniczenia 

dla wdrażania i wzajemnego powiązywania 

punktów dostępowych RLAN. Organy 

(127) Olbrzymi wzrost popytu na widmo 

radiowe oraz zapotrzebowania wśród 

użytkowników końcowych na 

infrastrukturę bezprzewodowej łączności 

szerokopasmowej stwarza potrzebę 

rozwiązań umożliwiających alternatywny, 

komplementarny, wydajny pod względem 

widma dostęp, w tym systemów 

bezprzewodowego dostępu o niskiej mocy 

dysponujących małym zasięgiem, takich 

jak lokalne sieci radiowe (RLAN) i sieci 

niewielkich komórkowych punktów 

dostępowych o niskiej mocy. Takie 

komplementarne bezprzewodowe systemy 

dostępu, zwłaszcza publicznie dostępne 

punkty dostępowe RLAN, zwiększają 

dostęp do internetu dla użytkowników 

końcowych i zmniejszają natężenie 

przesyłu danych u operatorów sieci 

ruchomych. RLAN wykorzystują 

zharmonizowane widmo radiowe, bez 

potrzeby indywidualnego zezwolenia lub 

prawa użytkowania widma. Większość 

punktów dostępowych RLAN jest jak 

dotąd wykorzystywana przez 

użytkowników prywatnych jako lokalne 

bezprzewodowe rozszerzenie ich 

stacjonarnego łącza szerokopasmowego. 

Użytkownikom końcowym nie należy 

uniemożliwiać dzielenia się – w granicach 

ich własnego abonamentu na internet – 

dostępem do swojej sieci RLAN, ponieważ 

w ten sposób można zwiększyć liczbę 

dostępnych punktów dostępowych, 

szczególnie w gęsto zaludnionych 

obszarach, zmaksymalizować 

bezprzewodową przepustowość danych 

dzięki ponownemu wykorzystaniu widma 

radiowego i stworzyć opłacalną 

komplementarną infrastrukturę 

bezprzewodowej łączności 

szerokopasmowej dostępną dla innych 

użytkowników końcowych. Dlatego należy 

również znieść niepotrzebne ograniczenia 

dla wdrażania i wzajemnego powiązywania 

punktów dostępowych RLAN. Organy 
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publiczne lub dostawcy usług publicznych, 

którzy wykorzystują RLAN w swoich 

lokalach na potrzeby personelu, 

odwiedzających lub klientów – na przykład 

w celu ułatwienia dostępu do usług 

administracji elektronicznej lub do 

informacji na temat transportu publicznego 

czy zarządzania ruchem drogowym – 

mogliby również udostępniać takie punkty 

dostępowe do użytku ogólnego obywateli 

jako usługę dodatkową w stosunku do 

usług, które oferują w swoich lokalach, w 

zakresie, w jakim umożliwiają to przepisy 

dotyczące konkurencji i zamówień 

publicznych. Ponadto podmiot 

udostępniający taki lokalny punkt dostępu 

do sieci łączności elektronicznej w obrębie 

lub wokół prywatnej własności bądź na 

ograniczonej przestrzeni publicznej na 

zasadach niekomercyjnych lub w 

charakterze usługi stanowiącej dodatek do 

innego rodzaju działalności, która nie jest 

zależna od takiego dostępu (np. hotspoty 

RLAN udostępniane klientom innych 

punktów handlowych lub wszystkim 

osobom na danym obszarze), może 

podlegać obowiązkowi ogólnych zezwoleń 

dotyczących praw użytkowania widma 

radiowego, ale nie powinien podlegać 

żadnym warunkom lub wymogom 

obwarowującym ogólne zezwolenia, 

mającym zastosowanie do podmiotów 

udostępniających publiczne sieci lub usługi 

łączności, ani obowiązkom dotyczącym 

użytkowników końcowych lub 

wzajemnych połączeń. Podmiot taki 

powinien jednak podlegać zasadom 

dotyczącym odpowiedzialności 

określonym w art 12 dyrektywy 

2000/31/WE o handlu elektronicznym35 . 

Nowe technologie, takie jak LiFi, będą 

uzupełnieniem obecnych zdolności do 

wykorzystania widma radiowego przez 

sieci RLAN i bezprzewodowe punkty 

dostępowe, które będą mogły obejmować 

optyczne punkty dostępowe 

wykorzystujące światło widzialne; 

doprowadzą one do rozwoju lokalnych 

publiczne lub dostawcy usług publicznych, 

którzy wykorzystują RLAN w swoich 

lokalach na potrzeby personelu, 

odwiedzających lub klientów – na przykład 

w celu ułatwienia dostępu do usług 

administracji elektronicznej lub do 

informacji na temat transportu publicznego 

czy zarządzania ruchem drogowym – 

mogliby również udostępniać takie punkty 

dostępowe do użytku ogólnego obywateli 

jako usługę dodatkową w stosunku do 

usług, które oferują w swoich lokalach, w 

zakresie, w jakim umożliwiają to przepisy 

dotyczące konkurencji i zamówień 

publicznych. Ponadto podmiot 

udostępniający taki lokalny punkt dostępu 

do sieci łączności elektronicznej w obrębie 

lub wokół prywatnej własności bądź na 

ograniczonej przestrzeni publicznej na 

zasadach niekomercyjnych lub w 

charakterze usługi stanowiącej dodatek do 

innego rodzaju działalności, która nie jest 

zależna od takiego dostępu (np. hotspoty 

RLAN udostępniane klientom innych 

punktów handlowych lub wszystkim 

osobom na danym obszarze), może 

podlegać obowiązkowi ogólnych zezwoleń 

dotyczących praw użytkowania widma 

radiowego, ale nie powinien podlegać 

żadnym warunkom lub wymogom 

obwarowującym ogólne zezwolenia, 

mającym zastosowanie do podmiotów 

udostępniających publiczne sieci lub usługi 

łączności, ani obowiązkom dotyczącym 

użytkowników końcowych lub 

wzajemnych połączeń. Podmiot taki nie 

powinien jednak podlegać zasadom 

dotyczącym odpowiedzialności 

określonym w art. 12 dyrektywy 

2000/31/WE o handlu elektronicznym35, 

ponieważ odpowiedzialność osób 

fizycznych zapewniających stronie trzeciej 

lokalny dostęp w celu niehandlowym za 

treści przekazywane za pośrednictwem 

swojej sieci, której nie kontrolują, 

zniechęcałaby ich do tego. Nowe 

technologie, takie jak LiFi, będą 

uzupełnieniem obecnych zdolności do 
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sieci umożliwiających optyczną łączność 

bezprzewodową. 

wykorzystania widma radiowego przez 

sieci RLAN i bezprzewodowe punkty 

dostępowe, które będą mogły obejmować 

optyczne punkty dostępowe 

wykorzystujące światło widzialne; 

doprowadzą one do rozwoju lokalnych 

sieci umożliwiających optyczną łączność 

bezprzewodową. 

_________________ _________________ 

35 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 

2000 r. w sprawie niektórych aspektów 

prawnych usług społeczeństwa 

informacyjnego, w szczególności handlu 

elektronicznego w ramach rynku 

wewnętrznego (dyrektywa o handlu 

elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, 

s.1). 

35 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 

2000 r. w sprawie niektórych aspektów 

prawnych usług społeczeństwa 

informacyjnego, w szczególności handlu 

elektronicznego w ramach rynku 

wewnętrznego (dyrektywa o handlu 

elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, 

s.1). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 
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Michel Reimon 
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Julia Reda 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 127 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(127) Olbrzymi wzrost popytu na widmo 

radiowe oraz zapotrzebowania wśród 

użytkowników końcowych na 

infrastrukturę bezprzewodowej łączności 

szerokopasmowej stwarza potrzebę 

rozwiązań umożliwiających alternatywny, 

komplementarny, wydajny pod względem 

widma dostęp, w tym systemów 

bezprzewodowego dostępu o niskiej mocy 

(127) Olbrzymi wzrost popytu na widmo 

radiowe oraz zapotrzebowania wśród 

użytkowników końcowych na 

infrastrukturę bezprzewodowej łączności 

szerokopasmowej stwarza potrzebę 

rozwiązań umożliwiających alternatywny, 

komplementarny, wydajny pod względem 

widma dostęp, w tym systemów 

bezprzewodowego dostępu o niskiej mocy 
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dysponujących małym zasięgiem, takich 

jak lokalne sieci radiowe (RLAN) i sieci 

niewielkich komórkowych punktów 

dostępowych o niskiej mocy. Takie 

komplementarne bezprzewodowe systemy 

dostępu, zwłaszcza publicznie dostępne 

punkty dostępowe RLAN, zwiększają 

dostęp do internetu dla użytkowników 

końcowych i zmniejszają natężenie 

przesyłu danych u operatorów sieci 

ruchomych. RLAN wykorzystują 

zharmonizowane widmo radiowe, bez 

potrzeby indywidualnego zezwolenia lub 

prawa użytkowania widma. Większość 

punktów dostępowych RLAN jest jak 

dotąd wykorzystywana przez 

użytkowników prywatnych jako lokalne 

bezprzewodowe rozszerzenie ich 

stacjonarnego łącza szerokopasmowego. 

Użytkownikom końcowym nie należy 

uniemożliwiać dzielenia się – w granicach 

ich własnego abonamentu na internet – 

dostępem do swojej sieci RLAN, ponieważ 

w ten sposób można zwiększyć liczbę 

dostępnych punktów dostępowych, 

szczególnie w gęsto zaludnionych 

obszarach, zmaksymalizować 

bezprzewodową przepustowość danych 

dzięki ponownemu wykorzystaniu widma 

radiowego i stworzyć opłacalną 

komplementarną infrastrukturę 

bezprzewodowej łączności 

szerokopasmowej dostępną dla innych 

użytkowników końcowych. Dlatego należy 

również znieść niepotrzebne ograniczenia 

dla wdrażania i wzajemnego powiązywania 

punktów dostępowych RLAN. Organy 

publiczne lub dostawcy usług publicznych, 

którzy wykorzystują RLAN w swoich 

lokalach na potrzeby personelu, 

odwiedzających lub klientów – na przykład 

w celu ułatwienia dostępu do usług 

administracji elektronicznej lub do 

informacji na temat transportu publicznego 

czy zarządzania ruchem drogowym – 

mogliby również udostępniać takie punkty 

dostępowe do użytku ogólnego obywateli 

jako usługę dodatkową w stosunku do 

dysponujących małym zasięgiem, takich 

jak lokalne sieci radiowe (RLAN) i sieci 

niewielkich komórkowych punktów 

dostępowych o niskiej mocy. Takie 

komplementarne bezprzewodowe systemy 

dostępu, zwłaszcza publicznie dostępne 

punkty dostępowe RLAN, zwiększają 

dostęp do internetu dla użytkowników 

końcowych i zmniejszają natężenie 

przesyłu danych u operatorów sieci 

ruchomych. RLAN wykorzystują 

zharmonizowane widmo radiowe, bez 

potrzeby indywidualnego zezwolenia lub 

prawa użytkowania widma. Większość 

punktów dostępowych RLAN jest jak 

dotąd wykorzystywana przez 

użytkowników prywatnych jako lokalne 

bezprzewodowe rozszerzenie ich 

stacjonarnego łącza szerokopasmowego. 

Użytkowników końcowych należy 

zachęcać do dzielenia się – w granicach 

ich własnego abonamentu na internet – 

dostępem do swojej sieci RLAN, ponieważ 

w ten sposób można zwiększyć liczbę 

dostępnych punktów dostępowych, 

szczególnie w gęsto zaludnionych 

obszarach, zmaksymalizować 

bezprzewodową przepustowość danych 

dzięki ponownemu wykorzystaniu widma 

radiowego i stworzyć opłacalną 

komplementarną infrastrukturę 

bezprzewodowej łączności 

szerokopasmowej dostępną dla innych 

użytkowników końcowych. Dlatego należy 

również znieść niepotrzebne ograniczenia 

dla wdrażania i wzajemnego powiązywania 

punktów dostępowych RLAN. Organy 

publiczne lub dostawcy usług publicznych, 

którzy wykorzystują RLAN w swoich 

lokalach na potrzeby personelu, 

odwiedzających lub klientów – na przykład 

w celu ułatwienia dostępu do usług 

administracji elektronicznej lub do 

informacji na temat transportu publicznego 

czy zarządzania ruchem drogowym – 

mogliby również udostępniać takie punkty 

dostępowe do użytku ogólnego obywateli 

jako usługę dodatkową w stosunku do 
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usług, które oferują w swoich lokalach, w 

zakresie, w jakim umożliwiają to przepisy 

dotyczące konkurencji i zamówień 

publicznych. Ponadto podmiot 

udostępniający taki lokalny punkt dostępu 

do sieci łączności elektronicznej w obrębie 

lub wokół prywatnej własności bądź na 

ograniczonej przestrzeni publicznej na 

zasadach niekomercyjnych lub w 

charakterze usługi stanowiącej dodatek do 

innego rodzaju działalności, która nie jest 

zależna od takiego dostępu (np. hotspoty 

RLAN udostępniane klientom innych 

punktów handlowych lub wszystkim 

osobom na danym obszarze), może 

podlegać obowiązkowi ogólnych zezwoleń 

dotyczących praw użytkowania widma 

radiowego, ale nie powinien podlegać 

żadnym warunkom lub wymogom 

obwarowującym ogólne zezwolenia, 

mającym zastosowanie do podmiotów 

udostępniających publiczne sieci lub usługi 

łączności, ani obowiązkom dotyczącym 

użytkowników końcowych lub 

wzajemnych połączeń. Podmiot taki 

powinien jednak podlegać zasadom 

dotyczącym odpowiedzialności 

określonym w art 12 dyrektywy 

2000/31/WE o handlu elektronicznym35 . 

Nowe technologie, takie jak LiFi, będą 

uzupełnieniem obecnych zdolności do 

wykorzystania widma radiowego przez 

sieci RLAN i bezprzewodowe punkty 

dostępowe, które będą mogły obejmować 

optyczne punkty dostępowe 

wykorzystujące światło widzialne; 

doprowadzą one do rozwoju lokalnych 

sieci umożliwiających optyczną łączność 

bezprzewodową. 

usług, które oferują w swoich lokalach, w 

zakresie, w jakim umożliwiają to przepisy 

dotyczące konkurencji i zamówień 

publicznych. Ponadto podmiot 

udostępniający taki lokalny punkt dostępu 

do sieci łączności elektronicznej w obrębie 

lub wokół prywatnej własności bądź na 

ograniczonej przestrzeni publicznej na 

zasadach niekomercyjnych lub w 

charakterze usługi stanowiącej dodatek do 

innego rodzaju działalności, która nie jest 

zależna od takiego dostępu (np. hotspoty 

RLAN udostępniane klientom innych 

punktów handlowych lub wszystkim 

osobom na danym obszarze), może 

podlegać obowiązkowi ogólnych zezwoleń 

dotyczących praw użytkowania widma 

radiowego, ale nie powinien podlegać 

żadnym warunkom lub wymogom 

obwarowującym ogólne zezwolenia, 

mającym zastosowanie do podmiotów 

udostępniających publiczne sieci lub usługi 

łączności, ani obowiązkom dotyczącym 

użytkowników końcowych lub 

wzajemnych połączeń. Podmiot taki, a 

także użytkownicy końcowi lub 

konsumenci dzielący dostęp, powinien 

jednak podlegać zasadom dotyczącym 

odpowiedzialności określonym w art 12 

dyrektywy 2000/31/WE o handlu 

elektronicznym35. Nowe technologie, takie 

jak LiFi, będą uzupełnieniem obecnych 

zdolności do wykorzystania widma 

radiowego przez sieci RLAN i 

bezprzewodowe punkty dostępowe, które 

będą mogły obejmować optyczne punkty 

dostępowe wykorzystujące światło 

widzialne; doprowadzą one do rozwoju 

lokalnych sieci umożliwiających optyczną 

łączność bezprzewodową. 

_________________ _________________ 

35 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 

2000 r. w sprawie niektórych aspektów 

prawnych usług społeczeństwa 

informacyjnego, w szczególności handlu 

elektronicznego w ramach rynku 

35 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 

2000 r. w sprawie niektórych aspektów 

prawnych usług społeczeństwa 

informacyjnego, w szczególności handlu 

elektronicznego w ramach rynku 
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wewnętrznego (dyrektywa o handlu 

elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, 

s.1). 

wewnętrznego (dyrektywa o handlu 

elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, 

s.1). 

Or. en 

 

Poprawka   230 

Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 138 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(138) W przypadku tego rodzaju 

problemów z interoperacyjnością Komisja 

może poprosić BEREC o sporządzenie 

sprawozdania, które powinno zawierać 

merytoryczną ocenę sytuacji rynkowej na 

poziomie Unii i państw członkowskich. Na 

podstawie sprawozdania BEREC i innych 

dostępnych dowodów oraz uwzględniając 

skutki dla rynku wewnętrznego, Komisja 

powinna zdecydować, czy istnieje potrzeba 

interwencji regulacyjnej ze strony 

krajowych organów regulacyjnych. Jeżeli 

Komisja uzna, że krajowe organy 

regulacyjne powinny rozważyć taką 

interwencję regulacyjną, może ona przyjąć 

środki wykonawcze określające charakter i 

zakres ewentualnych interwencji 

regulacyjnych tych organów, w tym w 

szczególności środki przewidujące 

obowiązkowe stosowanie norm lub 

specyfikacji dotyczących wszystkich lub 

określonych usługodawców. Terminy 

„normy europejskie” i „normy 

międzynarodowe” są zdefiniowane w art. 2 

rozporządzenia (UE) nr 1025/201236 . 

Krajowe organy regulacyjne powinny 

ocenić, biorąc pod uwagę specyficzne 

okoliczności krajowe, czy konieczna i 

uzasadniona jest jakakolwiek interwencja 

w celu zapewnienia łączności koniec-

koniec lub dostępu do usług ratunkowych, 

a jeżeli tak, powinny nałożyć 

(138) W przypadku tego rodzaju 

problemów z interoperacyjnością Komisja 

może poprosić BEREC o sporządzenie 

sprawozdania, które powinno zawierać 

merytoryczną ocenę sytuacji rynkowej na 

poziomie Unii i państw członkowskich. Na 

podstawie sprawozdania BEREC i innych 

dostępnych dowodów oraz uwzględniając 

skutki dla rynku wewnętrznego, Komisja 

powinna zdecydować, czy istnieje potrzeba 

interwencji regulacyjnej ze strony 

krajowych organów regulacyjnych. Jeżeli 

Komisja uzna, że krajowe organy 

regulacyjne powinny rozważyć taką 

interwencję regulacyjną, może ona przyjąć 

środki wykonawcze określające charakter i 

zakres ewentualnych interwencji 

regulacyjnych tych organów, w tym w 

szczególności środki przewidujące 

obowiązkowe stosowanie norm lub 

specyfikacji dotyczących wszystkich lub 

określonych usługodawców. Terminy 

„normy europejskie” i „normy 

międzynarodowe” są zdefiniowane w art. 2 

rozporządzenia (UE) nr 1025/201236. 

Krajowe organy regulacyjne powinny 

ocenić, biorąc pod uwagę specyficzne 

okoliczności krajowe, czy konieczna i 

uzasadniona jest jakakolwiek interwencja 

w celu zapewnienia łączności koniec-

koniec lub dostępu do usług ratunkowych, 

a jeżeli tak, powinny nałożyć 
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proporcjonalne obowiązki zgodnie ze 

środkami wykonawczymi Komisji. 

proporcjonalne obowiązki zgodnie ze 

środkami wykonawczymi Komisji. 

Krajowe organy regulacyjne nie powinny 

wprowadzać dodatkowych wymogów 

ponad środki wykonawcze Komisji, gdyż 

tworzyłoby to przeszkody w 

funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. 

_________________ _________________ 

36 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z 

dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

normalizacji europejskiej, zmieniające 

dyrektywy Rady 89/686/EWG i 

93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 

95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 

2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 

2009/105/WE oraz uchylające decyzję 

Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE 

[Dz.U. L 364 z 14.11.2012, s.12]. 

36 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z 

dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

normalizacji europejskiej, zmieniające 

dyrektywy Rady 89/686/EWG i 

93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 

95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 

2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 

2009/105/WE oraz uchylające decyzję 

Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE 

[Dz.U. L 364 z 14.11.2012, s. 12]. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   231 

Olle Ludvigsson 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 139 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(139) W sytuacjach gdy przedsiębiorstwa 

są pozbawione dostępu do opłacalnych 

rozwiązań alternatywnych wobec 

nieodtwarzalnych aktywów na odcinku do 

pierwszego punktu dystrybucji, krajowe 

organy regulacyjne powinny być 

uprawnione do nakładania obowiązków 

dotyczących dostępu na wszystkich 

(139) W sytuacjach gdy przedsiębiorstwa 

są pozbawione dostępu do opłacalnych 

rozwiązań alternatywnych wobec 

nieodtwarzalnych aktywów na odcinku do 

pierwszego punktu dystrybucji, krajowe 

organy regulacyjne powinny być 

uprawnione do nakładania obowiązków 

dotyczących dostępu na wszystkich 
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operatorów bez uszczerbku dla pozycji 

rynkowej każdego z nich. W związku z 

tym krajowe organy regulacyjne powinny 

uwzględnić wszystkie techniczne i 

gospodarcze bariery dla przyszłego 

powielania sieci. Sam fakt, że istnieje już 

więcej niż jedna taka infrastruktura, nie 

powinien być interpretowany jako dowód, 

że jej aktywa są odtwarzalne. Pierwszy 

punkt dystrybucji należy określić za 

pomocą obiektywnych kryteriów. 

operatorów bez uszczerbku dla pozycji 

rynkowej każdego z nich. W związku z 

tym krajowe organy regulacyjne powinny 

uwzględnić wszystkie techniczne i 

gospodarcze bariery dla przyszłego 

powielania sieci. Sam fakt, że istnieje już 

więcej niż jedna taka infrastruktura, nie 

powinien być interpretowany jako dowód, 

że jej aktywa są odtwarzalne. Pierwszy 

punkt dystrybucji należy określić za 

pomocą obiektywnych kryteriów. W 

szczególnych okolicznościach krajowe 

organy regulacyjne powinny mieć 

możliwość nałożenia obowiązku 

dotyczącego dostępu do aktywnych 

elementów sieci stosowanych do 

świadczenia usług z wykorzystaniem takiej 

infrastruktury. Takie okoliczności mogą 

zaistnieć, jeżeli dostęp do elementów 

pasywnych byłby nieefektywny z 

ekonomicznego punktu widzenia lub 

fizycznie niewykonalny. Krajowe organy 

regulacyjne nie powinny nakładać 

obowiązków poza pierwszym punktem 

koncentracji lub dystrybucji, jeżeli dostęp 

jest już zapewniony na szczeblu 

technicznym, który oferuje ubiegającemu 

się o dostęp taką samą 

funkcjonalność oraz zdolność 

kontrolowania i dostosowywania swoich 

usług i kosztów w podobny sposób, jak 

gdyby korzystał on z dostępu poprzez 

symetryczną regulację. Aby zapewnić 

zrównoważone konkurencyjne wyniki dla 

użytkowników końcowych, należy 

zagwarantować, że możliwie jak 

największa część łańcucha wartości 

jakiegokolwiek produktu skierowanego do 

użytkownika końcowego podlega zasadom 

konkurencji. 

Or. en 

 

Poprawka   232 

Eva Kaili 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 139 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(139) W sytuacjach gdy przedsiębiorstwa 

są pozbawione dostępu do opłacalnych 

rozwiązań alternatywnych wobec 

nieodtwarzalnych aktywów na odcinku do 

pierwszego punktu dystrybucji, krajowe 

organy regulacyjne powinny być 

uprawnione do nakładania obowiązków 

dotyczących dostępu na wszystkich 

operatorów bez uszczerbku dla pozycji 

rynkowej każdego z nich. W związku z 

tym krajowe organy regulacyjne powinny 

uwzględnić wszystkie techniczne i 

gospodarcze bariery dla przyszłego 

powielania sieci. Sam fakt, że istnieje już 

więcej niż jedna taka infrastruktura, nie 

powinien być interpretowany jako dowód, 

że jej aktywa są odtwarzalne. Pierwszy 

punkt dystrybucji należy określić za 

pomocą obiektywnych kryteriów. 

(139) W sytuacjach gdy przedsiębiorstwa 

są pozbawione dostępu do opłacalnych 

rozwiązań alternatywnych wobec 

nieodtwarzalnych aktywów na odcinku do 

pierwszego punktu dystrybucji, krajowe 

organy regulacyjne powinny być 

uprawnione do nakładania obowiązków 

dotyczących dostępu na wszystkich 

operatorów bez uszczerbku dla pozycji 

rynkowej każdego z nich. W związku z 

tym krajowe organy regulacyjne powinny 

uwzględnić wszystkie techniczne i 

gospodarcze bariery dla przyszłego 

powielania sieci. Sam fakt, że istnieje już 

więcej niż jedna taka infrastruktura, nie 

powinien być interpretowany jako dowód, 

że jej aktywa są odtwarzalne. Pierwszy 

punkt dystrybucji należy określić za 

pomocą obiektywnych kryteriów. 

W szczególnych okolicznościach i zgodnie 

z niniejszą dyrektywą krajowe organy 

regulacyjne powinny mieć możliwość 

nałożenia obowiązku dotyczącego dostępu 

do aktywnych elementów sieci 

stosowanych do świadczenia usług z 

wykorzystaniem takiej infrastruktury. 

Takie okoliczności mogą zaistnieć, jeżeli 

dostęp do elementów pasywnych byłby 

nieefektywny z ekonomicznego punktu 

widzenia lub fizycznie niewykonalny. Aby 

zapewnić zrównoważone konkurencyjne 

wyniki dla użytkowników końcowych, 

należy zagwarantować, że możliwie jak 

największa część łańcucha wartości 

jakiegokolwiek produktu skierowanego do 

użytkownika końcowego podlega zasadom 

konkurencji. 

Or. en 

 

Poprawka   233 
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Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 139 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(139) W sytuacjach gdy przedsiębiorstwa 

są pozbawione dostępu do opłacalnych 

rozwiązań alternatywnych wobec 

nieodtwarzalnych aktywów na odcinku do 

pierwszego punktu dystrybucji, krajowe 

organy regulacyjne powinny być 

uprawnione do nakładania obowiązków 

dotyczących dostępu na wszystkich 

operatorów bez uszczerbku dla pozycji 

rynkowej każdego z nich. W związku z 

tym krajowe organy regulacyjne powinny 

uwzględnić wszystkie techniczne i 

gospodarcze bariery dla przyszłego 

powielania sieci. Sam fakt, że istnieje już 

więcej niż jedna taka infrastruktura, nie 

powinien być interpretowany jako dowód, 

że jej aktywa są odtwarzalne. Pierwszy 

punkt dystrybucji należy określić za 

pomocą obiektywnych kryteriów. 

(139) W sytuacjach gdy przedsiębiorstwa 

są pozbawione dostępu do opłacalnych 

rozwiązań alternatywnych wobec 

nieodtwarzalnych aktywów na odcinku do 

pierwszego punktu dystrybucji, krajowe 

organy regulacyjne powinny być 

uprawnione do nakładania obowiązków 

dotyczących dostępu na wszystkich 

operatorów bez uszczerbku dla pozycji 

rynkowej każdego z nich. W związku z 

tym krajowe organy regulacyjne powinny 

uwzględnić wszystkie techniczne i 

gospodarcze bariery dla przyszłego 

powielania sieci. Sam fakt, że istnieje już 

więcej niż jedna taka infrastruktura, nie 

powinien być interpretowany jako dowód, 

że jej aktywa są odtwarzalne. Pierwszy 

punkt dystrybucji należy określić za 

pomocą obiektywnych kryteriów. 

W szczególnych okolicznościach i zgodnie 

z niniejszą dyrektywą krajowe organy 

regulacyjne powinny mieć możliwość 

nałożenia obowiązku dotyczącego dostępu 

do aktywnych elementów sieci używanych 

do świadczenia usług z wykorzystaniem 

takiej infrastruktury. Takie okoliczności 

mogłyby zaistnieć, gdyby dostęp do 

elementów pasywnych był nieefektywny z 

ekonomicznego punktu widzenia lub 

fizycznie niewykonalny. Aby zapewnić 

zrównoważone konkurencyjne wyniki dla 

użytkowników końcowych, należy 

zagwarantować, że możliwie jak 

największa część łańcucha wartości 

jakiegokolwiek produktu skierowanego do 

użytkownika końcowego podlegać będzie 

zasadom konkurencji. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Państwa członkowskie muszą mieć możliwość nadania swoim krajowym organom 

regulacyjnym uprawnień do rozwiązania problemu oligopolistycznych struktur rynkowych. 

Narzędzia, którymi dysponują krajowe organy regulacyjne na mocy rozporządzenia 

telekomunikacyjnego, koncentrują się przede wszystkim na sytuacjach możliwej do wykazania 

znaczącej pozycji rynkowej. Jest to istotną barierą dla interwencji regulacyjnej, niełatwą do 

obejścia przez krajowe organy regulacyjne. Problematyczne mogą być również struktury 

oligopolistyczne, gdzie rynek jest zdominowany przez więcej niż jednego gracza. 

 

Poprawka   234 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 139 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(139) W sytuacjach gdy przedsiębiorstwa 

są pozbawione dostępu do opłacalnych 

rozwiązań alternatywnych wobec 

nieodtwarzalnych aktywów na odcinku do 

pierwszego punktu dystrybucji, krajowe 

organy regulacyjne powinny być 

uprawnione do nakładania obowiązków 

dotyczących dostępu na wszystkich 

operatorów bez uszczerbku dla pozycji 

rynkowej każdego z nich. W związku z 

tym krajowe organy regulacyjne powinny 

uwzględnić wszystkie techniczne i 

gospodarcze bariery dla przyszłego 

powielania sieci. Sam fakt, że istnieje już 

więcej niż jedna taka infrastruktura, nie 

powinien być interpretowany jako dowód, 

że jej aktywa są odtwarzalne. Pierwszy 

punkt dystrybucji należy określić za 

pomocą obiektywnych kryteriów. 

(139) W sytuacjach gdy przedsiębiorstwa 

są pozbawione dostępu do opłacalnych 

rozwiązań alternatywnych wobec 

nieodtwarzalnych aktywów na odcinku do 

pierwszego punktu dystrybucji, krajowe 

organy regulacyjne powinny być 

uprawnione do nakładania obowiązków 

dotyczących dostępu na wszystkich 

operatorów bez uszczerbku dla pozycji 

rynkowej każdego z nich. W związku z 

tym krajowe organy regulacyjne powinny 

uwzględnić wszystkie techniczne i 

gospodarcze bariery dla przyszłego 

powielania sieci. Sam fakt, że istnieje już 

więcej niż jedna taka infrastruktura, nie 

powinien być interpretowany jako dowód, 

że jej aktywa są odtwarzalne. Pierwszy 

punkt dystrybucji należy określić za 

pomocą obiektywnych kryteriów. W 

szczególnych okolicznościach i zgodnie z 

niniejszą dyrektywą krajowe organy 

regulacyjne powinny mieć możliwość 

nałożenia obowiązku dotyczącego dostępu 

do aktywnych elementów sieci używanych 

do świadczenia usług z wykorzystaniem 

takiej infrastruktury. Takie okoliczności 
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mogłyby zaistnieć, gdyby dostęp do 

elementów pasywnych był nieefektywny z 

ekonomicznego punktu widzenia lub 

fizycznie niewykonalny. Aby zapewnić 

zrównoważone konkurencyjne wyniki dla 

użytkowników końcowych, należy 

zagwarantować, że możliwie jak 

największa część łańcucha wartości 

jakiegokolwiek produktu skierowanego do 

użytkownika końcowego podlegać będzie 

zasadom konkurencji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Narzędzia, którymi dysponują krajowe organy regulacyjne na mocy rozporządzenia 

telekomunikacyjnego, koncentrują się przede wszystkim na sytuacjach możliwej do wykazania 

znaczącej pozycji rynkowej. Jest to istotną barierą dla interwencji regulacyjnej, niełatwą do 

obejścia przez krajowe organy regulacyjne. Co ważne, sytuacje znaczącej pozycji rynkowej 

nie są jedynym zagrożeniem dla konkurencji. Problematyczne mogą być również coraz 

powszechniejsze obecnie ze względu na ujednolicenie rynku struktury oligopolistyczne, gdzie 

rynek jest zdominowany nie przez jednego gracza, lecz przez niewielką ich liczbę. Państwa 

członkowskie muszą mieć możliwość nadania swoim krajowym organom regulacyjnym 

uprawnień do rozwiązania problemu oligopolistycznych struktur rynkowych. 

 

Poprawka   235 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 139 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(139) W sytuacjach gdy przedsiębiorstwa 

są pozbawione dostępu do opłacalnych 

rozwiązań alternatywnych wobec 

nieodtwarzalnych aktywów na odcinku do 

pierwszego punktu dystrybucji, krajowe 

organy regulacyjne powinny być 

uprawnione do nakładania obowiązków 

dotyczących dostępu na wszystkich 

operatorów bez uszczerbku dla pozycji 

rynkowej każdego z nich. W związku z 

tym krajowe organy regulacyjne powinny 

uwzględnić wszystkie techniczne i 

(139) W sytuacjach gdy przedsiębiorstwa 

są pozbawione dostępu do opłacalnych 

rozwiązań alternatywnych wobec 

nieodtwarzalnych aktywów na odcinku do 

pierwszego punktu dystrybucji, krajowe 

organy regulacyjne powinny być 

uprawnione do nakładania obowiązków 

dotyczących dostępu na wszystkich 

operatorów bez uszczerbku dla pozycji 

rynkowej każdego z nich. W związku z 

tym krajowe organy regulacyjne powinny 

uwzględnić wszystkie techniczne i 
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gospodarcze bariery dla przyszłego 

powielania sieci. Sam fakt, że istnieje już 

więcej niż jedna taka infrastruktura, nie 

powinien być interpretowany jako dowód, 

że jej aktywa są odtwarzalne. Pierwszy 

punkt dystrybucji należy określić za 

pomocą obiektywnych kryteriów. 

gospodarcze bariery dla przyszłego 

powielania sieci. Jednak ponieważ takie 

obowiązki mogą być uciążliwe, zniechęcać 

do inwestycji oraz mieć niepożądany efekt 

w postaci umacniania pozycji 

dominujących graczy, można je nakładać 

tylko jeśli jest to uzasadnione i 

proporcjonalne, aby zapewnić 

długoterminową zrównoważoną 

konkurencję na rynkach właściwych. Sam 

fakt, że istnieje już więcej niż jedna taka 

infrastruktura, nie powinien być 

interpretowany jako dowód, że jej aktywa 

są odtwarzalne. Pierwszy punkt dystrybucji 

należy określić za pomocą obiektywnych 

kryteriów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu niniejsza poprawka jest konieczna z ważnych przyczyn 

związanych z wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   236 

Kathleen Van Brempt 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 139 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(139) W sytuacjach gdy przedsiębiorstwa 

są pozbawione dostępu do opłacalnych 

rozwiązań alternatywnych wobec 

nieodtwarzalnych aktywów na odcinku do 

pierwszego punktu dystrybucji, krajowe 

organy regulacyjne powinny być 

uprawnione do nakładania obowiązków 

dotyczących dostępu na wszystkich 

operatorów bez uszczerbku dla pozycji 

rynkowej każdego z nich. W związku z 

tym krajowe organy regulacyjne powinny 

uwzględnić wszystkie techniczne i 

gospodarcze bariery dla przyszłego 

powielania sieci. Sam fakt, że istnieje już 

(139) W sytuacjach gdy przedsiębiorstwa 

są pozbawione dostępu do opłacalnych 

rozwiązań alternatywnych wobec 

nieodtwarzalnych aktywów na odcinku do 

pierwszego punktu dystrybucji, krajowe 

organy regulacyjne powinny być 

uprawnione do nakładania obowiązków 

dotyczących dostępu na wszystkich 

operatorów bez uszczerbku dla pozycji 

rynkowej każdego z nich. W związku z 

tym krajowe organy regulacyjne powinny 

uwzględnić wszystkie techniczne i 

gospodarcze bariery dla przyszłego 

powielania sieci. Sam fakt, że istnieje już 
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więcej niż jedna taka infrastruktura, nie 

powinien być interpretowany jako dowód, 

że jej aktywa są odtwarzalne. Pierwszy 

punkt dystrybucji należy określić za 

pomocą obiektywnych kryteriów. 

więcej niż jedna taka infrastruktura, nie 

powinien być interpretowany jako dowód, 

że jej aktywa są odtwarzalne. Pierwszy 

punkt dystrybucji należy określić za 

pomocą obiektywnych kryteriów. Krajowe 

organy regulacyjne powinny na bieżąco 

mieć dostęp do środków oraz mieć 

możliwość interwencji w sytuacjach, gdy 

jest to wymagane, aby zapewnić 

użytkownikowi końcowemu zawsze 

najlepsze rezultaty jeśli chodzi o jakość i 

dostępność konkurencyjnych opcji po 

sprawiedliwych cenach; 

Or. en 

 

Poprawka   237 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 139 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(139) W sytuacjach gdy przedsiębiorstwa 

są pozbawione dostępu do opłacalnych 

rozwiązań alternatywnych wobec 

nieodtwarzalnych aktywów na odcinku do 

pierwszego punktu dystrybucji, krajowe 

organy regulacyjne powinny być 

uprawnione do nakładania obowiązków 

dotyczących dostępu na wszystkich 

operatorów bez uszczerbku dla pozycji 

rynkowej każdego z nich. W związku z tym 

krajowe organy regulacyjne powinny 

uwzględnić wszystkie techniczne i 

gospodarcze bariery dla przyszłego 

powielania sieci. Sam fakt, że istnieje już 

więcej niż jedna taka infrastruktura, nie 

powinien być interpretowany jako dowód, 

że jej aktywa są odtwarzalne. Pierwszy 

punkt dystrybucji należy określić za 

pomocą obiektywnych kryteriów. 

(139) Dyrektywa UE 2014/61/UE w 

sprawie zmniejszenia kosztów zawiera 

dodatkowe elementy symetrycznej 

regulacji. Przewidziano w niej, że 

najpóźniej do dnia 1 lipca 2018 r. Komisja 

przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie sprawozdanie dotyczące wdrażania 

tej dyrektywy. Należy najpierw poczekać 

na wyniki tego sprawozdania z wdrożenia, 

aby zadecydować na ich podstawie, czy 

konieczne są dodatkowe elementy 

symetrycznej regulacji. 

Or. de 
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Uzasadnienie 

Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy UE 2014/61/UE w sprawie zmniejszenia kosztów, które 

ma zostać przedstawione do dnia 1 lipca 2018 r., będzie zawierać dokładną analizę 

dodatkowych elementów symetrycznej regulacji i jej wpływu na rynek. Na obecnym etapie 

należy najpierw poczekać na to sprawozdanie. 

 

Poprawka   238 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 139 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(139) W sytuacjach gdy przedsiębiorstwa 

są pozbawione dostępu do opłacalnych 

rozwiązań alternatywnych wobec 

nieodtwarzalnych aktywów na odcinku do 

pierwszego punktu dystrybucji, krajowe 

organy regulacyjne powinny być 

uprawnione do nakładania obowiązków 

dotyczących dostępu na wszystkich 

operatorów bez uszczerbku dla pozycji 

rynkowej każdego z nich. W związku z 

tym krajowe organy regulacyjne powinny 

uwzględnić wszystkie techniczne i 

gospodarcze bariery dla przyszłego 

powielania sieci. Sam fakt, że istnieje już 

więcej niż jedna taka infrastruktura, nie 

powinien być interpretowany jako dowód, 

że jej aktywa są odtwarzalne. Pierwszy 

punkt dystrybucji należy określić za 

pomocą obiektywnych kryteriów. 

(139) W sytuacjach gdy przedsiębiorstwa 

są pozbawione dostępu do opłacalnych 

rozwiązań alternatywnych wobec 

nieodtwarzalnych aktywów na odcinku do 

punktu dystrybucji, krajowe organy 

regulacyjne powinny być uprawnione do 

nakładania obowiązków dotyczących 

dostępu na wszystkich operatorów bez 

uszczerbku dla pozycji rynkowej każdego z 

nich. W związku z tym krajowe organy 

regulacyjne powinny uwzględnić wszystkie 

techniczne i gospodarcze bariery dla 

przyszłego powielania sieci. Sam fakt, że 

istnieje już więcej niż jedna taka 

infrastruktura, nie powinien być 

interpretowany jako dowód, że jej aktywa 

są odtwarzalne. Punkt dystrybucji określa 

krajowy organ regulacyjny. Jeżeli chodzi 

o określanie lokalizacji tego punktu, 

krajowe organy regulacyjne ważą korzyści 

wynikające z konkurencji w dziedzinie 

infrastruktury oraz biorą pod uwagę 

konieczność uniknięcia nieefektywnego 

powielania elementów sieci. 

Or. en 

 

Poprawka   239 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 139 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(139) W sytuacjach gdy przedsiębiorstwa 

są pozbawione dostępu do opłacalnych 

rozwiązań alternatywnych wobec 

nieodtwarzalnych aktywów na odcinku do 

pierwszego punktu dystrybucji, krajowe 

organy regulacyjne powinny być 

uprawnione do nakładania obowiązków 

dotyczących dostępu na wszystkich 

operatorów bez uszczerbku dla pozycji 

rynkowej każdego z nich. W związku z 

tym krajowe organy regulacyjne powinny 

uwzględnić wszystkie techniczne i 

gospodarcze bariery dla przyszłego 

powielania sieci. Sam fakt, że istnieje już 

więcej niż jedna taka infrastruktura, nie 

powinien być interpretowany jako dowód, 

że jej aktywa są odtwarzalne. Pierwszy 

punkt dystrybucji należy określić za 

pomocą obiektywnych kryteriów. 

(139) W sytuacjach gdy przedsiębiorstwa 

są pozbawione dostępu do opłacalnych 

rozwiązań alternatywnych wobec 

nieodtwarzalnych aktywów na odcinku do 

pierwszego punktu dystrybucji, krajowe 

organy regulacyjne powinny być 

uprawnione do nakładania obowiązków 

dotyczących dostępu na wszystkich 

właścicieli kabli i przewodów lub 

przedsiębiorstwa, które mają prawo do 

wykorzystania takich kabli i przewodów, 
bez uszczerbku dla pozycji rynkowej 

każdego z nich. W związku z tym krajowe 

organy regulacyjne powinny uwzględnić 

wszystkie techniczne i gospodarcze bariery 

dla przyszłego powielania sieci. Sam fakt, 

że istnieje już więcej niż jedna taka 

infrastruktura, nie powinien być 

interpretowany jako dowód, że jej aktywa 

są odtwarzalne. Pierwszy punkt dystrybucji 

należy określić za pomocą obiektywnych 

kryteriów. 

Or. en 

 

Poprawka   240 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 139 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (139a) Na obszarach geograficznych, 

gdzie rynki z racji przyszłych inwestycji 

lub umów handlowych, w tym umów o 

wspólną inwestycję, wykazują lub można 

oczekiwać, stosując ujęcie 

perspektywiczne, że będę wykazywać 
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cechy rynków oligopolistycznych, 

promowanie konkurencji i ochrona 

korzyści dla użytkowników końcowych 

prawdopodobnie będą zagrożone. Jeżeli 

krajowe organy regulacyjne są w stanie 

zidentyfikować jednostronną siłę 

rynkową, powinny one przystąpić do 

działania i przeprowadzić szczegółowe 

monitorowanie ex ante. Istnieje też 

większe prawdopodobieństwo, że będą one 

zmuszone do nałożenia lub utrzymania 

obowiązków ex ante. Ma to zastosowanie 

a fortiori do rynku hurtowego.  

Or. en 

Uzasadnienie 

Sytuacje znaczącej pozycji rynkowej nie są jedynym zagrożeniem dla konkurencji. 

Problematyczne mogą być również coraz powszechniejsze obecnie struktury oligopolistyczne, 

gdzie rynek jest zdominowany nie przez jednego gracza, lecz przez niewielką ich liczbę. Jest 

ważne, by krajowe organy regulacyjne dysponowały środkami do zwalczania 

oligopolistycznych struktur rynkowych. 

 

Poprawka   241 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 139 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (139a) Na obszarach geograficznych, 

gdzie rynki z racji przyszłych inwestycji 

lub umów handlowych, w tym umów o 

wspólną inwestycję, wykazują lub można 

oczekiwać, stosując ujęcie 

perspektywiczne, że będę wykazywać 

cechy rynków oligopolistycznych, 

promowanie konkurencji i ochrona 

korzyści dla użytkowników końcowych 

prawdopodobnie będą zagrożone. W 

takich przypadkach krajowe organy 

regulacyjne powinny zachować czujność i 
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przeprowadzić szczegółowe 

monitorowanie ex ante; istnieje też 

większe prawdopodobieństwo, że będą one 

zmuszone do nałożenia lub utrzymania 

obowiązków ex ante. Ma to zastosowanie 

a fortiori do rynku hurtowego.  

Or. en 

Uzasadnienie 

The tools that NRAs are given by telecom regulation are mainly focused on situations where 

Significant Market Power (SMP) is demonstrable. This is an important barrier for regulatory 

intervention that is not easy for NRAs to overcome. Importantly, as BEREC rightly points out, 

situations of Significant Market Power are not the only threats to competition. Oligopolistic 

structures where the market is dominated by not one but a reduced number of players are also 

problematic and increasingly commonplace as a result of market consolidation. Member 

States must be entitled to empower their NRAs to deal with oligopolistic market structures. 

 

Poprawka   242 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 140 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(140) Rozszerzenie obowiązków 

dotyczących dostępu na okablowanie i 

przewody poza pierwszym punktem 

koncentracji na obszarach o niższej 

gęstości zaludnienia może być 

uzasadnione, przy czym takie obowiązki 

należy ograniczyć do punktów możliwie 

najbliższych użytkownikom końcowym, 

jeżeli wykazano, że powielenie byłoby 

niemożliwe także poza pierwszym 

punktem koncentracji. 

skreśla się 

Or. de 

Uzasadnienie 

Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy UE 2014/61/UE w sprawie zmniejszenia kosztów, które 

ma zostać przedstawione do dnia 1 lipca 2018 r., będzie zawierać dokładną analizę 
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dodatkowych elementów symetrycznej regulacji i jej wpływu na rynek. Na obecnym etapie 

należy najpierw poczekać na to sprawozdanie. 

 

Poprawka   243 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 140 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(140) Rozszerzenie obowiązków 

dotyczących dostępu na okablowanie i 

przewody poza pierwszym punktem 

koncentracji na obszarach o niższej 

gęstości zaludnienia może być 

uzasadnione, przy czym takie obowiązki 

należy ograniczyć do punktów możliwie 

najbliższych użytkownikom końcowym, 

jeżeli wykazano, że powielenie byłoby 

niemożliwe także poza pierwszym 

punktem koncentracji. 

(140) Rozszerzenie obowiązków 

dotyczących dostępu na okablowanie i 

przewody poza pierwszym punktem 

koncentracji, w szczególności na obszarach 

o niższej gęstości zaludnienia może być 

uzasadnione, przy czym takie obowiązki 

należy ograniczyć do punktów możliwie 

najbliższych użytkownikom końcowym, 

jeżeli wykazano, że powielenie byłoby 

niemożliwe także poza pierwszym 

punktem koncentracji. 

Or. en 

 

Poprawka   244 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 140 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(140) Rozszerzenie obowiązków 

dotyczących dostępu na okablowanie i 

przewody poza pierwszym punktem 

koncentracji na obszarach o niższej 

gęstości zaludnienia może być 

uzasadnione, przy czym takie obowiązki 

należy ograniczyć do punktów możliwie 

najbliższych użytkownikom końcowym, 

jeżeli wykazano, że powielenie byłoby 

niemożliwe także poza pierwszym punktem 

koncentracji. 

(140) Rozszerzenie obowiązków 

dotyczących dostępu na okablowanie i 

przewody poza punktem koncentracji 

określonym przez krajowy organ 

regulacyjny, na obszarach o niższej 

gęstości zaludnienia, może być 

uzasadnione, jeżeli wykazano, że 

powielenie byłoby nieefektywne z 

ekonomicznego punktu widzenia lub 

fizycznie niewykonalne także poza tym 

punktem koncentracji. 
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Or. en 

 

Poprawka   245 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 141 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(141) W takich przypadkach może być 

wskazane, w celu zapewnienia zgodności z 

zasadą proporcjonalności, aby krajowe 

organy regulacyjne zwolniły niektóre 

kategorie właścicieli lub przedsiębiorstw 

(lub jednych i drugich) z obowiązków 

poza pierwszym punktem dystrybucji z 

uwagi na to, że obowiązki dotyczące 

dostępu niewynikające ze znaczącej 

pozycji rynkowej mogłyby osłabić ich 

uzasadnienie biznesowe dla niedawno 

wdrożonych elementów sieci. 

Przedsiębiorstwa strukturalnie 

wyodrębnione nie powinny podlegać 

takim obowiązkom dotyczącym dostępu, 

jeżeli mogą przedstawić skuteczny 

alternatywny dostęp na zasadach 

komercyjnych do sieci o bardzo dużej 

przepustowości. 

skreśla się 

Or. de 

Uzasadnienie 

Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy UE 2014/61/UE w sprawie zmniejszenia kosztów, które 

ma zostać przedstawione do dnia 1 lipca 2018 r., będzie zawierać dokładną analizę 

dodatkowych elementów symetrycznej regulacji i jej wpływu na rynek. Na obecnym etapie 

należy najpierw poczekać na to sprawozdanie. 

 

Poprawka   246 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 141 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(141) W takich przypadkach może być 

wskazane, w celu zapewnienia zgodności z 

zasadą proporcjonalności, aby krajowe 

organy regulacyjne zwolniły niektóre 

kategorie właścicieli lub przedsiębiorstw 

(lub jednych i drugich) z obowiązków 

poza pierwszym punktem dystrybucji z 

uwagi na to, że obowiązki dotyczące 

dostępu niewynikające ze znaczącej 

pozycji rynkowej mogłyby osłabić ich 

uzasadnienie biznesowe dla niedawno 

wdrożonych elementów sieci. 

Przedsiębiorstwa strukturalnie 

wyodrębnione nie powinny podlegać 

takim obowiązkom dotyczącym dostępu, 

jeżeli mogą przedstawić skuteczny 

alternatywny dostęp na zasadach 

komercyjnych do sieci o bardzo dużej 

przepustowości. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   247 

Michał Boni 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 142 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(142) Współdzielenie infrastruktury 

pasywnej lub aktywnej wykorzystywanej 

do świadczenia usług bezprzewodowej 

łączności elektronicznej lub wspólne 

uruchamianie takiej infrastruktury, 

zgodnie z zasadami prawa konkurencji, 

może być szczególnie przydatne w celu 

zmaksymalizowania zasięgu łączności o 

bardzo dużej przepustowości w całej Unii, 

zwłaszcza na obszarach o niższej gęstości 

zaludnienia, gdzie powielanie jest 

niemożliwe, a użytkownikom końcowym 

grozi odcięcie od tego rodzaju łączności. 

Krajowe organy regulacyjne powinny, w 

(142) Współdzielenie infrastruktury 

pasywnej wykorzystywanej do świadczenia 

usług bezprzewodowej łączności 

elektronicznej, zgodnie z zasadami prawa 

konkurencji, może być szczególnie 

przydatne w celu zmaksymalizowania 

zasięgu łączności o bardzo dużej 

przepustowości w całej Unii, zwłaszcza na 

obszarach o niższej gęstości zaludnienia, 

gdzie powielanie jest niemożliwe, a 

użytkownikom końcowym grozi odcięcie 

od tego rodzaju łączności. Krajowe organy 

regulacyjne powinny, w wyjątkowych 

przypadkach, mieć możliwość narzucenia 



 

AM\1122801PL.docx 117/176 PE602.947v01-00 

 PL 

wyjątkowych przypadkach, mieć 

możliwość narzucenia takiego 

współdzielenia lub wspólnego 

uruchamiania, lub lokalnego dostępu do 

usług roamingu zgodnie z prawem Unii, 

jeżeli wykażą korzyści płynące z takiego 

współdzielenia pod względem pokonania 

bardzo istotnych barier dla powielania i 

radzenia sobie z bardzo poważnym – w 

przeciwnym wypadku – ograniczeniem 

wyboru dla użytkowników końcowych 

i/lub pogorszeniem jakości, lub 

ograniczeniami zasięgu terytorialnego, z 

uwzględnieniem kilku elementów, w tym 

w szczególności potrzeby zachowania 

zachęt dotyczących uruchamiania 

infrastruktury. 

takiego współdzielenia lub lokalnego 

dostępu do usług roamingu zgodnie z 

prawem Unii, jeżeli wykażą korzyści 

płynące z takiego współdzielenia pod 

względem pokonania bardzo istotnych 

barier dla powielania i radzenia sobie z 

bardzo poważnym – w przeciwnym 

wypadku – ograniczeniem wyboru dla 

użytkowników końcowych i/lub 

pogorszeniem jakości, lub ograniczeniami 

zasięgu terytorialnego, z uwzględnieniem 

kilku elementów, w tym w szczególności 

potrzeby zachowania zachęt dotyczących 

uruchamiania infrastruktury. Kwestia 

dostępu do okablowania i przewodów 

wewnątrz budynków nadal stanowi 

poważną przeszkodę dla konkurencji. 

Należy dopilnować, by każda 

zainteresowana strona trzecia miała 

dostęp do informacji posiadanych przez 

właścicieli lub użytkowników takiej 

infrastruktury wewnątrz budynku, a 

wszystkie uzasadnione wnioski o dostęp 

były pozytywnie rozpatrywane. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Łączność „każdego z każdym” jest istotnym wymogiem, który należy wzmocnić. Jednak 

koncepcyjnie stanowi to odejście od podstawowej zasady regulacji usług łączności 

elektronicznej, która opiera się na znaczącej pozycji rynkowej i zasadach prawa konkurencji. 

Obowiązek łączności „każdego z każdym” powinien być zatem nakładany w wyjątkowych 

sytuacjach, jeśli jest to należycie uzasadnione oraz gdy nie istnieją regulacje dotyczące 

operatorów o znaczącej pozycji rynkowej lub gdy są one nieskuteczne. Kwestia dostępu do 

okablowania i przewodów wewnątrz budynków stanowi taki wyjątek. 

 

Poprawka   248 

Lieve Wierinck, Hilde Vautmans 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 143 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(143) Mimo że w niektórych 

okolicznościach właściwe jest, aby 

krajowy organ regulacyjny nakładał 

obowiązki na operatorów, którzy nie mają 

znaczącej pozycji rynkowej, aby osiągnąć 

cele takie jak możliwość podłączenia typu 

koniec-koniec lub interoperacyjność usług, 

niezbędne jest jednak zapewnienie, aby 

takie obowiązki były nakładane zgodnie z 

ramami regulacyjnymi , a w szczególności 

z procedurami notyfikacji obowiązującymi 

dany organ. 

(143) Mimo że w niektórych 

okolicznościach właściwe jest, aby 

krajowy organ regulacyjny nakładał 

obowiązki na operatorów, którzy nie mają 

znaczącej pozycji rynkowej, aby osiągnąć 

cele takie jak możliwość podłączenia typu 

koniec-koniec lub interoperacyjność usług, 

niezbędne jest jednak zapewnienie, aby 

takie obowiązki były nakładane zgodnie z 

ramami regulacyjnymi , a w szczególności 

z procedurami notyfikacji obowiązującymi 

dany organ. Takie obowiązki nakładane są 

tylko w uzasadnionych przypadkach, aby 

chronić cele niniejszej dyrektywy oraz gdy 

są one obiektywnie uzasadnione, 

przejrzyste, proporcjonalne i 

niedyskryminujące i mają na celu 

promowanie efektywności, zrównoważonej 

konkurencji, skuteczności inwestycji i 

innowacji oraz zagwarantowanie 

maksymalnych korzyści dla użytkowników 

końcowych, oraz gdy obowiązki te zostały 

nałożone zgodnie z właściwymi 

procedurami notyfikacji. 

Or. en 

 

Poprawka   249 

Michał Boni 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 143 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(143) Mimo że w niektórych 

okolicznościach właściwe jest, aby 

krajowy organ regulacyjny nakładał 

obowiązki na operatorów, którzy nie mają 

znaczącej pozycji rynkowej, aby osiągnąć 

cele takie jak możliwość podłączenia typu 

koniec-koniec lub interoperacyjność usług, 

niezbędne jest jednak zapewnienie, aby 

takie obowiązki były nakładane zgodnie z 

ramami regulacyjnymi , a w szczególności 

(143) Mimo że w niektórych 

okolicznościach właściwe jest, aby 

krajowy organ regulacyjny nakładał 

obowiązki na operatorów, którzy nie mają 

znaczącej pozycji rynkowej, aby osiągnąć 

cele takie jak możliwość podłączenia typu 

koniec-koniec lub interoperacyjność usług, 

niezbędne jest jednak zapewnienie, aby 

takie obowiązki były nakładane zgodnie z 

ramami regulacyjnymi , a w szczególności 

z procedurami notyfikacji obowiązującymi 
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z procedurami notyfikacji obowiązującymi 

dany organ. 

dany organ oraz w przypadkach gdy 

obowiązki ciążące na operatorze o 

znaczącej pozycji rynkowej są 

nieskuteczne lub najprawdopodobniej są 

nieskuteczne. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Obowiązki łączności „każdego z każdym” powinny być nakładane w wyjątkowych sytuacjach, 

jeśli jest to należycie uzasadnione oraz gdy nie istnieją regulacje dotyczące operatorów o 

znaczącej pozycji rynkowej lub gdy są one nieskuteczne. 

 

Poprawka   250 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 147 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(147) Jedno lub więcej przedsiębiorstw 

może korzystać ze wspólnej pozycji 

dominującej nie tylko wtedy, gdy 

występują pomiędzy nimi powiązania 

strukturalne lub inne powiązania, ale także 

wtedy, gdy struktura rynku właściwego 

sprzyja podejmowaniu skoordynowanych 

działań, tj. jeżeli sprzyja równoległym lub 

zbliżonym zachowaniom rynkowym 

godzącym w konkurencję. 

(147) Jedno lub więcej przedsiębiorstw 

może korzystać ze wspólnej pozycji 

dominującej nie tylko wtedy, gdy 

występują pomiędzy nimi powiązania 

strukturalne lub inne powiązania, ale także 

wtedy, gdy struktura rynku właściwego 

sprzyja podejmowaniu skoordynowanych 

działań, tj. jeżeli sprzyja równoległym lub 

zbliżonym zachowaniom rynkowym 

godzącym w konkurencję. Biorąc pod 

uwagę rosnącą konwergencję i 

ujednolicenie rynków łączności 

elektronicznej, w tym w niektórych 

przypadkach rynków związanych z treścią, 

gdzie rosnące rynki są złożone z oligopoli i 

duopoli, co może doprowadzić do braku 

skuteczności obecnych ram dotyczących 

operatorów o znaczącej pozycji rynkowej, 

istnieje potrzeba rozważenia, czy co 

najmniej dwa przedsiębiorstwa można 

uznać za mające pozycję równoważną ze 

znaczącą pozycją rynkową, jeżeli mogą 

one skutecznie utrudniać skuteczną 

konkurencję. Ocena powinna 
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uwzględniać właściwe rynki, w tym, lecz 

nie tylko, udziały rynkowe innych 

uczestników rynku, pozycję rynkową 

przedsiębiorstwa na ściśle powiązanych 

rynkach, bariery w dostępie do 

rynku, koncentrację rynku, zróżnicowanie 

produktów, ograniczenia przepustowości i 

koszty zmiany. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu niniejsza poprawka jest konieczna z ważnych przyczyn 

związanych z wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   251 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 155 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(155) Dla krajowych organów 

regulacyjnych punktem wyjścia w 

identyfikacji rynków hurtowych 

podlegających regulacji ex ante jest 

analiza odpowiadających im rynków 

detalicznych. Analiza skutecznej 

konkurencji na poziomie detalicznym i 

hurtowym jest prowadzona w ujęciu 

perspektywicznym obejmującym określony 

horyzont czasowy i odbywa się z 

uwzględnieniem prawa konkurencji, w 

tym, w stosownych przypadkach, 

odpowiedniego orzecznictwa Trybunału 

Sprawiedliwości. Jeżeli stwierdzone 

zostanie, że rynki detaliczne byłyby 

skutecznie konkurencyjne przy braku 

regulacji rynku hurtowego ex ante na 

odpowiadającym mu rynku właściwym lub 

większej ich liczbie, krajowy organ 

regulacyjny powinien uznać, że na 

poziomie właściwego rynku hurtowego 

regulacje nie są już potrzebne. 

(155) Dla krajowych organów 

regulacyjnych, aby ułatwić identyfikację 

rynków hurtowych podlegających regulacji 

ex ante właściwe może być 

przeprowadzenie analizy właściwych 
rynków detalicznych. Formalna definicja 

rynków detalicznych nie jest jednak 

konieczna, jeżeli procedura analizy rynku 

koncentruje się na rynkach hurtowych, 

jako że rynek hurtowy może odpowiadać 

więcej niż jednemu rynkowi detalicznemu. 

Analiza skutecznej konkurencji na 

poziomie detalicznym i hurtowym jest 

prowadzona w ujęciu perspektywicznym 

obejmującym określony horyzont czasowy 

i odbywa się z uwzględnieniem prawa 

konkurencji, w tym, w stosownych 

przypadkach, odpowiedniego orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości. Jeżeli 

stwierdzone zostanie, że rynki detaliczne 

byłyby skutecznie konkurencyjne przy 

braku regulacji rynku hurtowego ex ante na 
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odpowiadającym mu rynku właściwym lub 

większej ich liczbie, krajowy organ 

regulacyjny może uznać, że na poziomie 

właściwego rynku hurtowego regulacje nie 

są już potrzebne. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu niniejsza poprawka jest konieczna z ważnych przyczyn 

związanych z wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   252 

Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 157 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(157) Przy ocenie regulacji rynków 

hurtowych, aby rozwiązywać problemy na 

poziomie detalicznym, krajowe organy 

regulacyjne powinny brać pod uwagę, że 

kilka rynków hurtowych może zapewnić 

zaopatrzenie hurtowe dla jednego rynku 

detalicznego – i odwrotnie, jeden rynek 

hurtowy może zapewnić zaopatrzenie 

hurtowe dla różnych rynków detalicznych. 

Ponadto na dynamikę konkurencji na 

danym rynku mogą wpływać rynki, które 

się ze sobą stykają, ale nie pozostają w 

relacji pionowej, jak ma to miejsce w 

przypadku niektórych rynków łączności 

stacjonarnej i ruchomej. Krajowe organy 

regulacyjne powinny przeprowadzić tę 

ocenę dla każdego rynku hurtowego, 

którego regulację się rozważa, poczynając 

od środków naprawczych dotyczących 
dostępu do infrastruktury cywilnej, 

ponieważ takie środki zazwyczaj sprzyjają 

bardziej zrównoważonej konkurencji, w 

tym konkurencji w zakresie infrastruktury, 

a następnie oceniając wszelkie rynki 

hurtowe uznane za podlegające regulacji 

(157) Przy ocenie regulacji rynków 

hurtowych, aby rozwiązywać problemy na 

poziomie detalicznym, krajowe organy 

regulacyjne powinny brać pod uwagę, że 

kilka rynków hurtowych może zapewnić 

zaopatrzenie hurtowe dla jednego rynku 

detalicznego – i odwrotnie, jeden rynek 

hurtowy może zapewnić zaopatrzenie 

hurtowe dla różnych rynków detalicznych. 

Ponadto na dynamikę konkurencji na 

danym rynku mogą wpływać rynki, które 

się ze sobą stykają, ale nie pozostają w 

relacji pionowej, jak ma to miejsce w 

przypadku niektórych rynków łączności 

stacjonarnej i ruchomej. Krajowe organy 

regulacyjne powinny przeprowadzić tę 

ocenę dla każdego rynku hurtowego, 

którego regulację się rozważa, oceniając, 

czy środki naprawcze dotyczące dostępu 

do infrastruktury cywilnej - sprzyjające 

zazwyczaj bardziej zrównoważonej 

konkurencji, w tym konkurencji w zakresie 

infrastruktury, ale jednocześnie zależące 

od ich dostępności lub od braku 

fizycznych ograniczeń - lub środki dostępu 



 

PE602.947v01-00 122/176 AM\1122801PL.docx 

PL 

ex ante w kolejności według 

prawdopodobieństwa rozwiązania przez 

dany środek problemów z konkurencją na 

poziomie detalicznym. Decydując o 

nałożeniu konkretnego środka 

naprawczego, krajowe organy regulacyjne 

powinny ocenić jego techniczną 

wykonalność i przeprowadzić analizę 

kosztów i korzyści, uwzględniając stopień 

prawdopodobieństwa, że środek ten 

rozwiąże zidentyfikowane problemy z 

konkurencją na poziomie detalicznym. 

Krajowe organy regulacyjne powinny 

uwzględnić konsekwencje nałożenia 

danego środka naprawczego, który, jeżeli 

jest wykonalny tylko w przypadku 

niektórych topologii sieci, mógłby 

stanowić czynnik zniechęcający do 

wdrażania sieci o bardzo dużej 

przepustowości leżącego w interesie 

użytkowników końcowych. Na każdym 

etapie oceny, zanim krajowy organ 

regulacyjny ustali, czy jakikolwiek 

dodatkowy środek naprawczy powinien 

zostać nałożony na operatora o znaczącej 

pozycji rynkowej, powinien on dążyć do 

ustalenia, czy dany rynek detaliczny byłby 

skutecznie konkurencyjny w świetle 

wszelkich istotnych umów handlowych lub 

innych okoliczności dotyczących rynku 

hurtowego, w tym innych rodzajów 

regulacji już obowiązujących, takich jak na 

przykład obowiązki w zakresie ogólnego 

dostępu do nieodtwarzalnych aktywów lub 

obowiązki nałożone na podstawie 

dyrektywy 2014/61/UE, oraz wszelkich 

innych regulacji uznanych już za właściwe 

przez krajowy organ regulacyjny w 

odniesieniu do operatora o znaczącej 

pozycji rynkowej. Nawet jeżeli takie 

różnice nie wynikają z określenia 

odrębnych rynków geograficznych, mogą 

one uzasadniać różnicowanie właściwych 

środków naprawczych nałożonych z uwagi 

na zróżnicowanie stopnia ograniczeń 

konkurencji. 

do urządzeń towarzyszących są 

najwłaściwsze, a następnie oceniając 

wszelkie rynki hurtowe uznane za 

podlegające regulacji ex ante w kolejności 

według prawdopodobieństwa rozwiązania 

przez dany środek problemów z 

konkurencją na poziomie detalicznym. 

Decydując o nałożeniu konkretnego środka 

naprawczego, krajowe organy regulacyjne 

powinny ocenić jego techniczną 

wykonalność i przeprowadzić analizę 

kosztów i korzyści, uwzględniając stopień 

prawdopodobieństwa, że środek ten 

rozwiąże zidentyfikowane problemy z 

konkurencją na poziomie detalicznym oraz 

stwarzając środowisko dla zrównoważonej 

konkurencji w oparciu o zróżnicowanie i 

neutralność technologiczną. Krajowe 

organy regulacyjne powinny uwzględnić 

konsekwencje nałożenia danego środka 

naprawczego, który, jeżeli jest wykonalny 

tylko w przypadku niektórych topologii 

sieci, mógłby stanowić czynnik 

zniechęcający do wdrażania sieci o bardzo 

dużej przepustowości leżącego w interesie 

użytkowników końcowych. Ponadto 

krajowe organy regulacyjne powinny 

stworzyć zachęty w drodze nakładania 

środków naprawczych, gdy to możliwe 

przed uruchomieniem infrastruktury, w 

celu rozwoju elastycznej i otwartej 

architektury sieci, co ostatecznie 

ograniczy ciężar i złożoność środków 

naprawczych nałożonych na późniejszym 

etapie. Na każdym etapie oceny, zanim 

krajowy organ regulacyjny ustali, czy 

jakikolwiek dodatkowy środek naprawczy 

powinien zostać nałożony na operatora o 

znaczącej pozycji rynkowej, powinien on 

dążyć do ustalenia, czy odnośne rynki 

byłyby skutecznie konkurencyjne w 

świetle wszelkich istotnych umów 

handlowych lub innych okoliczności 

dotyczących rynku hurtowego, w tym 

innych rodzajów regulacji już 

obowiązujących, takich jak na przykład 

obowiązki w zakresie ogólnego dostępu do 

nieodtwarzalnych aktywów lub obowiązki 
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nałożone na podstawie dyrektywy 

2014/61/UE, oraz wszelkich innych 

regulacji uznanych już za właściwe przez 

krajowy organ regulacyjny w odniesieniu 

do operatora o znaczącej pozycji rynkowej. 

Nawet jeżeli takie różnice nie wynikają z 

określenia odrębnych rynków 

geograficznych, mogą one uzasadniać 

różnicowanie właściwych środków 

naprawczych nałożonych z uwagi na 

zróżnicowanie stopnia ograniczeń 

konkurencji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu niniejsza poprawka jest konieczna z ważnych przyczyn 

związanych z wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   253 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 164 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(164) Oceniając proporcjonalność 

obowiązków i warunków, jakie mają 

zostać nałożone, krajowe organy 

regulacyjne powinny uwzględniać 

odmienne warunki konkurencyjne 

istniejące w poszczególnych obszarach na 

terytorium ich państw członkowskich, 

biorąc pod uwagę w szczególności wyniki 

analizy geograficznej przeprowadzonej 

zgodnie z niniejszą dyrektywą. 

(164) Oceniając proporcjonalność 

obowiązków i warunków, jakie mają 

zostać nałożone, krajowe organy 

regulacyjne powinny uwzględniać 

odmienne warunki konkurencyjne 

istniejące w poszczególnych obszarach na 

terytorium ich państw członkowskich, 

biorąc pod uwagę w szczególności wyniki 

analizy geograficznej przeprowadzonej 

zgodnie z niniejszą dyrektywą . Krajowe 

organy regulacyjne zapewniają 

skuteczność obowiązków, które nakładają 

na operatorów uznanych za posiadających 

znaczącą pozycję rynkową. Krajowe 

organy regulacyjne mogą wcześniej 

stworzyć systemy sankcji, które będą miały 

zastosowanie w przypadku naruszenia 

takich obowiązków. 
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Or. en 

 

Poprawka   254 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 164 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(164) Oceniając proporcjonalność 

obowiązków i warunków, jakie mają 

zostać nałożone, krajowe organy 

regulacyjne powinny uwzględniać 

odmienne warunki konkurencyjne 

istniejące w poszczególnych obszarach na 

terytorium ich państw członkowskich, 

biorąc pod uwagę w szczególności wyniki 

analizy geograficznej przeprowadzonej 

zgodnie z niniejszą dyrektywą. 

(164) Oceniając proporcjonalność 

obowiązków i warunków, jakie mają 

zostać nałożone, krajowe organy 

regulacyjne powinny uwzględniać 

odmienne warunki konkurencyjne 

istniejące w poszczególnych obszarach na 

terytorium ich państw członkowskich, 

biorąc pod uwagę w szczególności wyniki 

analizy geograficznej przeprowadzonej 

zgodnie z niniejszą dyrektywą. Aby 

zagwarantować, że operatorzy posiadający 

znaczącą pozycję rynkową rzeczywiście 

wypełniają obowiązki, krajowe organy 

regulacyjne mogą przewidzieć sankcje w 

przypadku naruszeń. 

Or. de 

 

Poprawka   255 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 172 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(172) Obiekty inżynierii cywilnej, w 

których można wdrażać sieci łączności 

elektronicznej, mają zasadnicze znaczenie 

dla udanego uruchamiania nowych sieci o 

bardzo dużej przepustowości, ze względu 

na wysoki koszt duplikacji sieci oraz 

znaczne oszczędności, jakich można 

dokonać, kiedy można je ponownie 

wykorzystać. Dlatego oprócz zasad 

skreśla się 
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dotyczących fizycznej infrastruktury 

określonych w dyrektywie 2014/61/UE, 

konieczny jest specjalny środek naprawczy 

w sytuacji, gdy obiekty inżynierii cywilnej 

stanowią własność operatora uznanego za 

posiadającego znaczącą pozycję rynkową. 

W przypadku gdy obiekty inżynierii 

cywilnej istnieją i można je ponownie 

wykorzystać, uzyskanie rzeczywistego 

dostępu do nich ma bardzo pozytywne 

skutki dla rozwoju konkurencyjnej 

infrastruktury i dlatego należy 

dopilnować, aby dostęp do takich 

obiektów mógł być wykorzystywany jako 

samodzielny środek naprawczy służący 

poprawie dynamiki konkurencji i 

wdrażania sieci na rynku detalicznym; 

należy go rozważyć przed oceną potrzeby 

nałożenia innych potencjalnych środków 

naprawczych i nie tylko jako pomocniczy 

środek naprawczy wobec innych 

hurtowych produktów lub usług lub jako 

środek naprawczy ograniczony do 

przedsiębiorstw korzystających z tych 

innych hurtowych produktów lub usług. 

Krajowe organy regulacyjne powinny 

wyceniać dotychczasowe obiekty inżynierii 

cywilnej możliwe do ponownego 

wykorzystania na podstawie regulacyjnej 

wartości księgowej pomniejszonej o 

wysokość skumulowanej amortyzacji w 

momencie kalkulacji, zindeksowanej o 

odpowiedni wskaźnik cen, np. wskaźnik 

cen detalicznych, z wyłączeniem tych 

obiektów, które zostały całkowicie 

zamortyzowane, w okresie nie krótszym 

niż 40 lat, lecz wciąż są użytkowane. 

Or. en 

 

Poprawka   256 

Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 172 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(172) Obiekty inżynierii cywilnej, w 

których można wdrażać sieci łączności 

elektronicznej, mają zasadnicze znaczenie 

dla udanego uruchamiania nowych sieci o 

bardzo dużej przepustowości, ze względu 

na wysoki koszt duplikacji sieci oraz 

znaczne oszczędności, jakich można 

dokonać, kiedy można je ponownie 

wykorzystać. Dlatego oprócz zasad 

dotyczących fizycznej infrastruktury 

określonych w dyrektywie 2014/61/UE, 

konieczny jest specjalny środek naprawczy 

w sytuacji, gdy obiekty inżynierii cywilnej 

stanowią własność operatora uznanego za 

posiadającego znaczącą pozycję rynkową. 

W przypadku gdy obiekty inżynierii 

cywilnej istnieją i można je ponownie 

wykorzystać, uzyskanie rzeczywistego 

dostępu do nich ma bardzo pozytywne 

skutki dla rozwoju konkurencyjnej 

infrastruktury i dlatego należy dopilnować, 

aby dostęp do takich obiektów mógł być 

wykorzystywany jako samodzielny środek 

naprawczy służący poprawie dynamiki 

konkurencji i wdrażania sieci na rynku 

detalicznym; należy go rozważyć przed 

oceną potrzeby nałożenia innych 

potencjalnych środków naprawczych i nie 

tylko jako pomocniczy środek naprawczy 

wobec innych hurtowych produktów lub 

usług lub jako środek naprawczy 

ograniczony do przedsiębiorstw 

korzystających z tych innych hurtowych 

produktów lub usług. Krajowe organy 

regulacyjne powinny wyceniać 

dotychczasowe obiekty inżynierii cywilnej 

możliwe do ponownego wykorzystania na 

podstawie regulacyjnej wartości księgowej 

pomniejszonej o wysokość skumulowanej 

amortyzacji w momencie kalkulacji, 

zindeksowanej o odpowiedni wskaźnik 

cen, np. wskaźnik cen detalicznych, z 

wyłączeniem tych obiektów, które zostały 

całkowicie zamortyzowane, w okresie nie 

krótszym niż 40 lat, lecz wciąż są 

użytkowane. 

(172) Obiekty inżynierii cywilnej, w 

których można wdrażać sieci łączności 

elektronicznej, mają zasadnicze znaczenie 

dla udanego uruchamiania nowych sieci o 

bardzo dużej przepustowości, ze względu 

na wysoki koszt duplikacji sieci oraz 

znaczne oszczędności, jakich można 

dokonać, kiedy można je ponownie 

wykorzystać. Dlatego oprócz zasad 

dotyczących fizycznej infrastruktury 

określonych w dyrektywie 2014/61/UE, 

konieczny jest specjalny środek naprawczy 

w sytuacji, gdy obiekty inżynierii cywilnej 

stanowią własność operatora uznanego za 

posiadającego znaczącą pozycję rynkową. 

W przypadku gdy obiekty inżynierii 

cywilnej istnieją i można je ponownie 

wykorzystać, uzyskanie rzeczywistego 

dostępu do nich ma bardzo pozytywne 

skutki dla rozwoju konkurencyjnej 

infrastruktury i dlatego należy dopilnować, 

aby dostęp do takich obiektów mógł być 

wykorzystywany jako samodzielny środek 

naprawczy służący poprawie dynamiki 

konkurencji i wdrażania sieci na rynku 

detalicznym; należy go rozważyć przed 

oceną potrzeby nałożenia innych 

potencjalnych środków naprawczych i nie 

tylko jako pomocniczy środek naprawczy 

wobec innych hurtowych produktów lub 

usług lub jako środek naprawczy 

ograniczony do przedsiębiorstw 

korzystających z tych innych hurtowych 

produktów lub usług. Jednak dostęp do 

takich obiektów może być ograniczony ze 

względu na fizyczne przeszkody lub 

ograniczoną dostępność, zatem należy 

również rozważyć alternatywne środki 

dostępu, takie jak dostęp do światłowodu 

ciemnego. Krajowe organy regulacyjne 

powinny wyceniać dotychczasowe obiekty 

inżynierii cywilnej możliwe do ponownego 

wykorzystania na podstawie regulacyjnej 

wartości księgowej pomniejszonej o 

wysokość skumulowanej amortyzacji w 

momencie kalkulacji, zindeksowanej o 
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odpowiedni wskaźnik cen, np. wskaźnik 

cen detalicznych, z wyłączeniem tych 

obiektów, które zostały całkowicie 

zamortyzowane, w okresie nie krótszym 

niż 40 lat, lecz wciąż są użytkowane. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu niniejsza poprawka jest konieczna z ważnych przyczyn 

związanych z wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   257 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 172 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(172) Obiekty inżynierii cywilnej, w 

których można wdrażać sieci łączności 

elektronicznej, mają zasadnicze znaczenie 

dla udanego uruchamiania nowych sieci o 

bardzo dużej przepustowości, ze względu 

na wysoki koszt duplikacji sieci oraz 

znaczne oszczędności, jakich można 

dokonać, kiedy można je ponownie 

wykorzystać. Dlatego oprócz zasad 

dotyczących fizycznej infrastruktury 

określonych w dyrektywie 2014/61/UE, 

konieczny jest specjalny środek naprawczy 

w sytuacji, gdy obiekty inżynierii cywilnej 

stanowią własność operatora uznanego za 

posiadającego znaczącą pozycję rynkową. 

W przypadku gdy obiekty inżynierii 

cywilnej istnieją i można je ponownie 

wykorzystać, uzyskanie rzeczywistego 

dostępu do nich ma bardzo pozytywne 

skutki dla rozwoju konkurencyjnej 

infrastruktury i dlatego należy dopilnować, 

aby dostęp do takich obiektów mógł być 

wykorzystywany jako samodzielny środek 

naprawczy służący poprawie dynamiki 

konkurencji i wdrażania sieci na rynku 

(172) Obiekty inżynierii cywilnej, w 

których można wdrażać sieci łączności 

elektronicznej, lub infrastruktura 

pasywna, np. niepodłączone przewody, 

mają zasadnicze znaczenie dla udanego 

uruchamiania nowych sieci o bardzo dużej 

przepustowości, ze względu na wysoki 

koszt duplikacji sieci oraz znaczne 

oszczędności, jakich można dokonać, 

kiedy można je ponownie wykorzystać. 

Dlatego oprócz zasad dotyczących 

fizycznej infrastruktury określonych w 

dyrektywie 2014/61/UE, konieczny jest 

specjalny środek naprawczy w sytuacji, 

gdy obiekty inżynierii cywilnej stanowią 

własność operatora uznanego za 

posiadającego znaczącą pozycję rynkową. 

W przypadku gdy obiekty inżynierii 

cywilnej lub infrastruktura pasywna 

istnieją i można je ponownie wykorzystać, 

uzyskanie rzeczywistego dostępu do nich 

ma bardzo pozytywne skutki dla rozwoju 

konkurencyjnej infrastruktury i dlatego 

należy dopilnować, aby dostęp do takich 

obiektów mógł być wykorzystywany jako 
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detalicznym; należy go rozważyć przed 

oceną potrzeby nałożenia innych 

potencjalnych środków naprawczych i nie 

tylko jako pomocniczy środek naprawczy 

wobec innych hurtowych produktów lub 

usług lub jako środek naprawczy 

ograniczony do przedsiębiorstw 

korzystających z tych innych hurtowych 

produktów lub usług. Krajowe organy 

regulacyjne powinny wyceniać 

dotychczasowe obiekty inżynierii cywilnej 

możliwe do ponownego wykorzystania na 

podstawie regulacyjnej wartości księgowej 

pomniejszonej o wysokość skumulowanej 

amortyzacji w momencie kalkulacji, 

zindeksowanej o odpowiedni wskaźnik 

cen, np. wskaźnik cen detalicznych, z 

wyłączeniem tych obiektów, które zostały 

całkowicie zamortyzowane, w okresie nie 

krótszym niż 40 lat, lecz wciąż są 

użytkowane. 

samodzielny środek naprawczy służący 

poprawie dynamiki konkurencji i 

wdrażania sieci na rynku detalicznym; 

należy go rozważyć przed oceną potrzeby 

nałożenia innych potencjalnych środków 

naprawczych i nie tylko jako pomocniczy 

środek naprawczy wobec innych 

hurtowych produktów lub usług lub jako 

środek naprawczy ograniczony do 

przedsiębiorstw korzystających z tych 

innych hurtowych produktów lub usług. 

Krajowe organy regulacyjne powinny 

wyceniać dotychczasowe obiekty inżynierii 

cywilnej możliwe do ponownego 

wykorzystania na podstawie regulacyjnej 

wartości księgowej pomniejszonej o 

wysokość skumulowanej amortyzacji w 

momencie kalkulacji, zindeksowanej o 

odpowiedni wskaźnik cen, np. wskaźnik 

cen detalicznych, z wyłączeniem tych 

obiektów, które zostały całkowicie 

zamortyzowane, w okresie nie krótszym 

niż 40 lat, lecz wciąż są użytkowane. 

Or. de 

 

Poprawka   258 

Werner Langen, Norbert Lins, Sabine Verheyen 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 173 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(173) Przy nakładaniu na nową i 

rozszerzoną infrastrukturę obowiązków 

udzielania dostępu krajowe organy 

regulacyjne powinny zapewnić, aby 

warunki dostępu odzwierciedlały 

okoliczności leżące u podstaw decyzji 

inwestycyjnych, przy uwzględnieniu, 

między innymi, kosztów uruchamiania 

sieci, oczekiwanego tempa przyswajania 

nowych produktów i usług oraz 

oczekiwanych poziomów cen detalicznych. 

Ponadto krajowe organy regulacyjne 

(173) Przy nakładaniu na nową i 

rozszerzoną infrastrukturę obowiązków 

udzielania dostępu krajowe organy 

regulacyjne powinny zapewnić, aby 

warunki dostępu odzwierciedlały 

okoliczności leżące u podstaw decyzji 

inwestycyjnych, przy uwzględnieniu, 

między innymi, kosztów uruchamiania 

sieci, oczekiwanego tempa przyswajania 

nowych produktów i usług oraz 

oczekiwanych poziomów cen detalicznych. 

Ponadto krajowe organy regulacyjne 
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powinny być w stanie określić w 

stosownych przypadkach zasady i warunki 

udzielenia dostępu, które będą spójne w 

ciągu wystarczająco długiego okresu, by 

zapewnić inwestorom bezpieczeństwo 

planowania. W przypadku gdy kontrola 

cen zostanie uznana za stosowną, takie 

zasady i warunki mogą obejmować 

ustalenia dotyczące cen zależne od ilości 

lub okresu obowiązywania umowy zgodnie 

z prawem Unii i pod warunkiem że nie 

powodują one dyskryminującego 

traktowania. Wszelkie warunki dotyczące 

dostępu powinny być zgodne z potrzebą 

utrzymania skutecznej konkurencji w 

dziedzinie usług świadczonych na rzecz 

konsumentów i przedsiębiorstw. 

powinny być w stanie określić w 

stosownych przypadkach zasady i warunki 

udzielenia dostępu, które będą spójne w 

ciągu wystarczająco długiego okresu, by 

zapewnić inwestorom bezpieczeństwo 

planowania. W przypadku gdy kontrola 

cen zostanie uznana za stosowną, takie 

zasady i warunki mogą obejmować 

ustalenia dotyczące cen zależne od ilości 

lub okresu obowiązywania umowy zgodnie 

z prawem Unii i pod warunkiem że nie 

powodują one dyskryminującego 

traktowania. Wszelkie warunki dotyczące 

dostępu powinny być zgodne z potrzebą 

utrzymania skutecznej konkurencji w 

dziedzinie usług świadczonych na rzecz 

konsumentów i przedsiębiorstw. Każdy 

obowiązek należy oceniać odrębnie; nie 

istnieje, z jednym wyjątkiem, żadna 

hierarchia obowiązków, jakie mogą 

nakładać krajowe organy regulacyjne. 

Zgodnie jednak z zasadą 

proporcjonalności obowiązek dotyczący 

dostępu do określonych urządzeń 

sieciowych i korzystania z nich może być 

nakładany jedynie wtedy, gdy nie został 

nałożony lub prawdopodobnie nie został 

nałożony skutecznie obowiązek dostępu do 

obiektów inżynierii cywilnej. 

Or. de 

 

Poprawka   259 

Michał Boni 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 173 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(173) Przy nakładaniu na nową i 

rozszerzoną infrastrukturę obowiązków 

udzielania dostępu krajowe organy 

regulacyjne powinny zapewnić, aby 

warunki dostępu odzwierciedlały 

okoliczności leżące u podstaw decyzji 

(173) Przy nakładaniu na nową i 

rozszerzoną infrastrukturę obowiązków 

udzielania dostępu krajowe organy 

regulacyjne powinny zapewnić, aby 

warunki dostępu odzwierciedlały 

okoliczności leżące u podstaw decyzji 
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inwestycyjnych, przy uwzględnieniu, 

między innymi, kosztów uruchamiania 

sieci, oczekiwanego tempa przyswajania 

nowych produktów i usług oraz 

oczekiwanych poziomów cen detalicznych. 

Ponadto krajowe organy regulacyjne 

powinny być w stanie określić w 

stosownych przypadkach zasady i warunki 

udzielenia dostępu, które będą spójne w 

ciągu wystarczająco długiego okresu, by 

zapewnić inwestorom bezpieczeństwo 

planowania. W przypadku gdy kontrola 

cen zostanie uznana za stosowną, takie 

zasady i warunki mogą obejmować 

ustalenia dotyczące cen zależne od ilości 

lub okresu obowiązywania umowy zgodnie 

z prawem Unii i pod warunkiem że nie 

powodują one dyskryminującego 

traktowania. Wszelkie warunki dotyczące 

dostępu powinny być zgodne z potrzebą 

utrzymania skutecznej konkurencji w 

dziedzinie usług świadczonych na rzecz 

konsumentów i przedsiębiorstw. 

inwestycyjnych, przy uwzględnieniu, 

między innymi, kosztów uruchamiania 

sieci, oczekiwanego tempa przyswajania 

nowych produktów i usług oraz 

oczekiwanych poziomów cen detalicznych. 

Ponadto krajowe organy regulacyjne 

powinny być w stanie określić w 

stosownych przypadkach zasady i warunki 

udzielenia dostępu, które będą spójne w 

ciągu wystarczająco długiego okresu, by 

zapewnić inwestorom bezpieczeństwo 

planowania. W przypadku gdy kontrola 

cen zostanie uznana za stosowną, takie 

zasady i warunki mogą obejmować 

ustalenia dotyczące cen zależne od ilości 

lub okresu obowiązywania umowy zgodnie 

z prawem Unii i pod warunkiem że nie 

powodują one dyskryminującego 

traktowania. Wszelkie warunki dotyczące 

dostępu powinny być zgodne z potrzebą 

utrzymania skutecznej konkurencji w 

dziedzinie usług świadczonych na rzecz 

konsumentów i przedsiębiorstw. Każdy 

obowiązek jest oceniany osobno; między 

poszczególnymi obowiązkami, które może 

nałożyć krajowy organ regulacyjny, z 

jednym wyjątkiem, nie ma hierarchii. 

Zgodnie z zasadą proporcjonalności 

obowiązek umożliwienia dostępu do 

specyficznych urządzeń sieciowych oraz 

ich użytkowania można nałożyć tylko 

wtedy, gdy obowiązek zagwarantowania 

dostępu do obiektów inżynierii cywilnej 

jest nieskuteczny lub istnieje duże 

prawdopodobieństwo że jest on 

nieskuteczny. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W motywie 173 należy wyjaśnić, że obowiązek umożliwienia dostępu do specyficznych 

urządzeń sieciowych oraz ich użytkowania można nałożyć tylko wtedy, gdy obowiązek 

zagwarantowania dostępu do obiektów inżynierii cywilnej jest nieskuteczny lub istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że jest on nieskuteczny. 
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Poprawka   260 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 175 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(175) Na obszarach geograficznych, 

gdzie w ujęciu perspektywicznym można 

oczekiwać dwóch sieci dostępu, istnieje 

większe prawdopodobieństwo, że 

użytkownicy końcowi skorzystają z 

poprawy jakości sieci dzięki konkurencji 

opartej na infrastrukturze, niż na 

obszarach, gdzie istnieje tylko jedna sieć. 

Jakość konkurencji opartej na innych 

parametrach, takich jak cena i możliwości 

wyboru, może zależeć od sytuacji 

konkurencji krajowej i lokalnej. W 

przypadku gdy co najmniej jeden z 

operatorów sieci oferuje dostęp hurtowy 

jakiemukolwiek zainteresowanemu 

przedsiębiorstwu na rozsądnych 

warunkach handlowych umożliwiających 

zrównoważoną konkurencję na rynku 

detalicznym, krajowe organy regulacyjne 

prawdopodobnie nie muszą nakładać na 

operatorów o znaczącej pozycji rynkowej 

lub utrzymywać ich obowiązków w 

zakresie dostępu hurtowego oprócz 

dostępu do infrastruktury cywilnej, a 

zatem można opierać się na stosowaniu 

ogólnych zasad konkurencji. Ma to 

zastosowanie a fortiori, jeżeli obaj 

operatorzy sieci przedstawiają handlowe 

oferty dostępu hurtowego na rozsądnych 

warunkach. W obu takich przypadkach 

bardziej wskazane może być, aby krajowe 

organy regulacyjne opierały się na 

szczegółowym monitorowaniu ex post. 

Jeżeli przy zastosowaniu ujęcia 

perspektywicznego obecnych jest lub ma 

być w przyszłości trzech operatorów sieci 

dostępu, którzy konkurują ze sobą w 

sposób zrównoważony na tych samych 

rynkach detalicznych i hurtowych (np. w 

przypadku sieci ruchomych lub na 

skreśla się 
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niektórych obszarach geograficznych w 

przypadku sieci stacjonarnych, zwłaszcza 

tam, gdzie istnieje skuteczny dostęp do 

infrastruktury cywilnej lub 

współinwestowania, dzięki czemu co 

najmniej trzech operatorów ma 

rzeczywistą kontrolę nad niezbędnymi 

aktywami służącymi dostępowi do sieci w 

celu zaspokojenia popytu detalicznego), 

istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że 

krajowe organy regulacyjne określą 

operatora jako posiadającego znaczącą 

pozycję rynkową, chyba że stwierdzą 

przypadek kolektywnej pozycji 

dominującej, lub jeżeli każde z 

przedmiotowych przedsiębiorstw ma 

znaczącą pozycję rynkową na różnych 

rynkach hurtowych, jak to ma miejsce na 

rynkach zakańczania połączeń głosowych. 

Wystarczające powinno być wówczas 

zastosowanie ogólnych zasad konkurencji 

na takich rynkach charakteryzujących się 

zrównoważoną i skuteczną konkurencją 

opartą na infrastrukturze. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Tekst nie uwzględnia ustaleń BEREC dotyczących problemów związanych z rynkami 

określanymi mianem „twardych oligopoli”. Konkluzja BEREC, że „dwa to za mało” 

nie znajduje odbicia w tym motywie. 

 

Poprawka   261 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 175 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(175) Na obszarach geograficznych, 

gdzie w ujęciu perspektywicznym można 

oczekiwać dwóch sieci dostępu, istnieje 

większe prawdopodobieństwo, że 

użytkownicy końcowi skorzystają z 

skreśla się 
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poprawy jakości sieci dzięki konkurencji 

opartej na infrastrukturze, niż na 

obszarach, gdzie istnieje tylko jedna sieć. 

Jakość konkurencji opartej na innych 

parametrach, takich jak cena i możliwości 

wyboru, może zależeć od sytuacji 

konkurencji krajowej i lokalnej. W 

przypadku gdy co najmniej jeden z 

operatorów sieci oferuje dostęp hurtowy 

jakiemukolwiek zainteresowanemu 

przedsiębiorstwu na rozsądnych 

warunkach handlowych umożliwiających 

zrównoważoną konkurencję na rynku 

detalicznym, krajowe organy regulacyjne 

prawdopodobnie nie muszą nakładać na 

operatorów o znaczącej pozycji rynkowej 

lub utrzymywać ich obowiązków w 

zakresie dostępu hurtowego oprócz 

dostępu do infrastruktury cywilnej, a 

zatem można opierać się na stosowaniu 

ogólnych zasad konkurencji. Ma to 

zastosowanie a fortiori, jeżeli obaj 

operatorzy sieci przedstawiają handlowe 

oferty dostępu hurtowego na rozsądnych 

warunkach. W obu takich przypadkach 

bardziej wskazane może być, aby krajowe 

organy regulacyjne opierały się na 

szczegółowym monitorowaniu ex post. 

Jeżeli przy zastosowaniu ujęcia 

perspektywicznego obecnych jest lub ma 

być w przyszłości trzech operatorów sieci 

dostępu, którzy konkurują ze sobą w 

sposób zrównoważony na tych samych 

rynkach detalicznych i hurtowych (np. w 

przypadku sieci ruchomych lub na 

niektórych obszarach geograficznych w 

przypadku sieci stacjonarnych, zwłaszcza 

tam, gdzie istnieje skuteczny dostęp do 

infrastruktury cywilnej lub 

współinwestowania, dzięki czemu co 

najmniej trzech operatorów ma 

rzeczywistą kontrolę nad niezbędnymi 

aktywami służącymi dostępowi do sieci w 

celu zaspokojenia popytu detalicznego), 

istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że 

krajowe organy regulacyjne określą 

operatora jako posiadającego znaczącą 

pozycję rynkową, chyba że stwierdzą 
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przypadek kolektywnej pozycji 

dominującej, lub jeżeli każde z 

przedmiotowych przedsiębiorstw ma 

znaczącą pozycję rynkową na różnych 

rynkach hurtowych, jak to ma miejsce na 

rynkach zakańczania połączeń głosowych. 

Wystarczające powinno być wówczas 

zastosowanie ogólnych zasad konkurencji 

na takich rynkach charakteryzujących się 

zrównoważoną i skuteczną konkurencją 

opartą na infrastrukturze. 

Or. en 

 

Poprawka   262 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Jeppe Kofod 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 175 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(175) Na obszarach geograficznych, 

gdzie w ujęciu perspektywicznym można 

oczekiwać dwóch sieci dostępu, istnieje 

większe prawdopodobieństwo, że 

użytkownicy końcowi skorzystają z 

poprawy jakości sieci dzięki konkurencji 

opartej na infrastrukturze, niż na 

obszarach, gdzie istnieje tylko jedna sieć. 

Jakość konkurencji opartej na innych 

parametrach, takich jak cena i możliwości 

wyboru, może zależeć od sytuacji 

konkurencji krajowej i lokalnej. W 

przypadku gdy co najmniej jeden z 

operatorów sieci oferuje dostęp hurtowy 

jakiemukolwiek zainteresowanemu 

przedsiębiorstwu na rozsądnych 

warunkach handlowych umożliwiających 

zrównoważoną konkurencję na rynku 

detalicznym, krajowe organy regulacyjne 

prawdopodobnie nie muszą nakładać na 

operatorów o znaczącej pozycji rynkowej 

lub utrzymywać ich obowiązków w 

zakresie dostępu hurtowego oprócz 

skreśla się 
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dostępu do infrastruktury cywilnej, a 

zatem można opierać się na stosowaniu 

ogólnych zasad konkurencji. Ma to 

zastosowanie a fortiori, jeżeli obaj 

operatorzy sieci przedstawiają handlowe 

oferty dostępu hurtowego na rozsądnych 

warunkach. W obu takich przypadkach 

bardziej wskazane może być, aby krajowe 

organy regulacyjne opierały się na 

szczegółowym monitorowaniu ex post. 

Jeżeli przy zastosowaniu ujęcia 

perspektywicznego obecnych jest lub ma 

być w przyszłości trzech operatorów sieci 

dostępu, którzy konkurują ze sobą w 

sposób zrównoważony na tych samych 

rynkach detalicznych i hurtowych (np. w 

przypadku sieci ruchomych lub na 

niektórych obszarach geograficznych w 

przypadku sieci stacjonarnych, zwłaszcza 

tam, gdzie istnieje skuteczny dostęp do 

infrastruktury cywilnej lub 

współinwestowania, dzięki czemu co 

najmniej trzech operatorów ma 

rzeczywistą kontrolę nad niezbędnymi 

aktywami służącymi dostępowi do sieci w 

celu zaspokojenia popytu detalicznego), 

istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że 

krajowe organy regulacyjne określą 

operatora jako posiadającego znaczącą 

pozycję rynkową, chyba że stwierdzą 

przypadek kolektywnej pozycji 

dominującej, lub jeżeli każde z 

przedmiotowych przedsiębiorstw ma 

znaczącą pozycję rynkową na różnych 

rynkach hurtowych, jak to ma miejsce na 

rynkach zakańczania połączeń głosowych. 

Wystarczające powinno być wówczas 

zastosowanie ogólnych zasad konkurencji 

na takich rynkach charakteryzujących się 

zrównoważoną i skuteczną konkurencją 

opartą na infrastrukturze. 

Or. en 

Uzasadnienie 

The recital ignores the importance of effective access regulation in ensuring competitive 

outcomes in both monopolistic and oligopolistic markets. When retail competition is effective, 
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it is often based on regulated wholesale access, especially SMP. Technical and economic 

nature of access is often critical in determining if it truly contributes to the goal of achieving 

effective competition and as such we should not make a mistake to remove regulation only 

because the retail market is competitive. Also, BEREC points out the problems of ‘tight 

oligopolies’ in EU markets and that existing regulatory tools are not able to tackle them. 

 

Poprawka   263 

Michel Reimon 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 175 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(175) Na obszarach geograficznych, 

gdzie w ujęciu perspektywicznym można 

oczekiwać dwóch sieci dostępu, istnieje 

większe prawdopodobieństwo, że 

użytkownicy końcowi skorzystają z 

poprawy jakości sieci dzięki konkurencji 

opartej na infrastrukturze, niż na 

obszarach, gdzie istnieje tylko jedna sieć. 

Jakość konkurencji opartej na innych 

parametrach, takich jak cena i możliwości 

wyboru, może zależeć od sytuacji 

konkurencji krajowej i lokalnej. W 

przypadku gdy co najmniej jeden z 

operatorów sieci oferuje dostęp hurtowy 

jakiemukolwiek zainteresowanemu 

przedsiębiorstwu na rozsądnych 

warunkach handlowych umożliwiających 

zrównoważoną konkurencję na rynku 

detalicznym, krajowe organy regulacyjne 

prawdopodobnie nie muszą nakładać na 

operatorów o znaczącej pozycji rynkowej 

lub utrzymywać ich obowiązków w 

zakresie dostępu hurtowego oprócz 

dostępu do infrastruktury cywilnej, a 

zatem można opierać się na stosowaniu 

ogólnych zasad konkurencji. Ma to 

zastosowanie a fortiori, jeżeli obaj 

operatorzy sieci przedstawiają handlowe 

oferty dostępu hurtowego na rozsądnych 

warunkach. W obu takich przypadkach 

skreśla się 
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bardziej wskazane może być, aby krajowe 

organy regulacyjne opierały się na 

szczegółowym monitorowaniu ex post. 

Jeżeli przy zastosowaniu ujęcia 

perspektywicznego obecnych jest lub ma 

być w przyszłości trzech operatorów sieci 

dostępu, którzy konkurują ze sobą w 

sposób zrównoważony na tych samych 

rynkach detalicznych i hurtowych (np. w 

przypadku sieci ruchomych lub na 

niektórych obszarach geograficznych w 

przypadku sieci stacjonarnych, zwłaszcza 

tam, gdzie istnieje skuteczny dostęp do 

infrastruktury cywilnej lub 

współinwestowania, dzięki czemu co 

najmniej trzech operatorów ma 

rzeczywistą kontrolę nad niezbędnymi 

aktywami służącymi dostępowi do sieci w 

celu zaspokojenia popytu detalicznego), 

istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że 

krajowe organy regulacyjne określą 

operatora jako posiadającego znaczącą 

pozycję rynkową, chyba że stwierdzą 

przypadek kolektywnej pozycji 

dominującej, lub jeżeli każde z 

przedmiotowych przedsiębiorstw ma 

znaczącą pozycję rynkową na różnych 

rynkach hurtowych, jak to ma miejsce na 

rynkach zakańczania połączeń głosowych. 

Wystarczające powinno być wówczas 

zastosowanie ogólnych zasad konkurencji 

na takich rynkach charakteryzujących się 

zrównoważoną i skuteczną konkurencją 

opartą na infrastrukturze. 

Or. en 

Uzasadnienie 

The recital presents a distorted and inadequate narrative of the evolution and status of 

different telecom market outcomes in the EU and should be deleted. It ignores the crucial role 

effective access regulation has in ensuring competitive outcomes in both monopolistic and 

oligopolistic (2 or more strong players) markets. When retail competition is effective it is 

often based on regulated wholesale access, especially SMP. It would therefore be mistaken to 

remove this regulation just because the retail market is competitive. The text does not take 

into account BEREC findings on the problems related to markets qualified as ‘tight 

oligopolies’ and the inadequacy of existing regulatory tools to tackle them. BEREC’s 



 

PE602.947v01-00 138/176 AM\1122801PL.docx 

PL 

conclusion that “two is not enough” isn’t reflected by this recital. Markets like Belgium and 

the Netherlands, already with oligopolistic structures, would be left as they are today. 

 

Poprawka   264 

Fulvio Martusciello 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 175 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(175) Na obszarach geograficznych, 

gdzie w ujęciu perspektywicznym można 

oczekiwać dwóch sieci dostępu, istnieje 

większe prawdopodobieństwo, że 

użytkownicy końcowi skorzystają z 

poprawy jakości sieci dzięki konkurencji 

opartej na infrastrukturze, niż na 

obszarach, gdzie istnieje tylko jedna sieć. 

Jakość konkurencji opartej na innych 

parametrach, takich jak cena i możliwości 

wyboru, może zależeć od sytuacji 

konkurencji krajowej i lokalnej. W 

przypadku gdy co najmniej jeden z 

operatorów sieci oferuje dostęp hurtowy 

jakiemukolwiek zainteresowanemu 

przedsiębiorstwu na rozsądnych 

warunkach handlowych umożliwiających 

zrównoważoną konkurencję na rynku 

detalicznym, krajowe organy regulacyjne 

prawdopodobnie nie muszą nakładać na 

operatorów o znaczącej pozycji rynkowej 

lub utrzymywać ich obowiązków w 

zakresie dostępu hurtowego oprócz 

dostępu do infrastruktury cywilnej, a 

zatem można opierać się na stosowaniu 

ogólnych zasad konkurencji. Ma to 

zastosowanie a fortiori, jeżeli obaj 

operatorzy sieci przedstawiają handlowe 

oferty dostępu hurtowego na rozsądnych 

warunkach. W obu takich przypadkach 

bardziej wskazane może być, aby krajowe 

organy regulacyjne opierały się na 

szczegółowym monitorowaniu ex post. 

Jeżeli przy zastosowaniu ujęcia 

perspektywicznego obecnych jest lub ma 

skreśla się 
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być w przyszłości trzech operatorów sieci 

dostępu, którzy konkurują ze sobą w 

sposób zrównoważony na tych samych 

rynkach detalicznych i hurtowych (np. w 

przypadku sieci ruchomych lub na 

niektórych obszarach geograficznych w 

przypadku sieci stacjonarnych, zwłaszcza 

tam, gdzie istnieje skuteczny dostęp do 

infrastruktury cywilnej lub 

współinwestowania, dzięki czemu co 

najmniej trzech operatorów ma 

rzeczywistą kontrolę nad niezbędnymi 

aktywami służącymi dostępowi do sieci w 

celu zaspokojenia popytu detalicznego), 

istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że 

krajowe organy regulacyjne określą 

operatora jako posiadającego znaczącą 

pozycję rynkową, chyba że stwierdzą 

przypadek kolektywnej pozycji 

dominującej, lub jeżeli każde z 

przedmiotowych przedsiębiorstw ma 

znaczącą pozycję rynkową na różnych 

rynkach hurtowych, jak to ma miejsce na 

rynkach zakańczania połączeń głosowych. 

Wystarczające powinno być wówczas 

zastosowanie ogólnych zasad konkurencji 

na takich rynkach charakteryzujących się 

zrównoważoną i skuteczną konkurencją 

opartą na infrastrukturze. 

Or. en 

 

Poprawka   265 

Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 175 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(175) Na obszarach geograficznych, 

gdzie w ujęciu perspektywicznym można 

oczekiwać dwóch sieci dostępu, istnieje 

większe prawdopodobieństwo, że 

użytkownicy końcowi skorzystają z 

poprawy jakości sieci dzięki konkurencji 

(175) Na obszarach geograficznych, 

gdzie w ujęciu perspektywicznym można 

oczekiwać dwóch sieci dostępu, istnieje 

większe prawdopodobieństwo, że 

użytkownicy końcowi skorzystają z 

poprawy jakości sieci dzięki konkurencji 
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opartej na infrastrukturze, niż na 

obszarach, gdzie istnieje tylko jedna sieć. 

Jakość konkurencji opartej na innych 

parametrach, takich jak cena i możliwości 

wyboru, może zależeć od sytuacji 

konkurencji krajowej i lokalnej. W 

przypadku gdy co najmniej jeden z 

operatorów sieci oferuje dostęp hurtowy 

jakiemukolwiek zainteresowanemu 

przedsiębiorstwu na rozsądnych warunkach 

handlowych umożliwiających 

zrównoważoną konkurencję na rynku 

detalicznym, krajowe organy regulacyjne 

prawdopodobnie nie muszą nakładać na 

operatorów o znaczącej pozycji rynkowej 

lub utrzymywać ich obowiązków w 

zakresie dostępu hurtowego oprócz 

dostępu do infrastruktury cywilnej, a zatem 

można opierać się na stosowaniu ogólnych 

zasad konkurencji. Ma to zastosowanie a 

fortiori, jeżeli obaj operatorzy sieci 

przedstawiają handlowe oferty dostępu 

hurtowego na rozsądnych warunkach. W 

obu takich przypadkach bardziej wskazane 

może być, aby krajowe organy regulacyjne 

opierały się na szczegółowym 

monitorowaniu ex post. Jeżeli przy 

zastosowaniu ujęcia perspektywicznego 

obecnych jest lub ma być w przyszłości 

trzech operatorów sieci dostępu, którzy 

konkurują ze sobą w sposób 

zrównoważony na tych samych rynkach 

detalicznych i hurtowych (np. w przypadku 

sieci ruchomych lub na niektórych 

obszarach geograficznych w przypadku 

sieci stacjonarnych, zwłaszcza tam, gdzie 

istnieje skuteczny dostęp do infrastruktury 

cywilnej lub współinwestowania, dzięki 

czemu co najmniej trzech operatorów ma 

rzeczywistą kontrolę nad niezbędnymi 

aktywami służącymi dostępowi do sieci w 

celu zaspokojenia popytu detalicznego), 

istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że 

krajowe organy regulacyjne określą 

operatora jako posiadającego znaczącą 

pozycję rynkową, chyba że stwierdzą 

przypadek kolektywnej pozycji 

dominującej, lub jeżeli każde z 

opartej na infrastrukturze, niż na 

obszarach, gdzie istnieje tylko jedna sieć. 

Jakość konkurencji opartej na innych 

parametrach, takich jak cena i możliwości 

wyboru, może zależeć od sytuacji 

konkurencji krajowej i lokalnej. W 

przypadku gdy co najmniej jeden z 

operatorów sieci oferuje dostęp hurtowy 

jakiemukolwiek zainteresowanemu 

przedsiębiorstwu na rozsądnych warunkach 

handlowych umożliwiających 

długoterminową zrównoważoną 

konkurencję na rynkach właściwych, 

krajowe organy regulacyjne 

prawdopodobnie nie muszą nakładać na 

operatorów o znaczącej pozycji rynkowej 

lub utrzymywać ich obowiązków w 

zakresie dostępu hurtowego oprócz 

dostępu do infrastruktury cywilnej, a zatem 

można opierać się na stosowaniu ogólnych 

zasad konkurencji. Ma to zastosowanie a 

fortiori, jeżeli obaj operatorzy sieci 

przedstawiają handlowe oferty dostępu 

hurtowego na rozsądnych warunkach. W 

obu takich przypadkach bardziej wskazane 

może być, aby krajowe organy regulacyjne 

opierały się na szczegółowym 

monitorowaniu ex post. Jeżeli przy 

zastosowaniu ujęcia perspektywicznego 

obecnych jest lub ma być w przyszłości 

trzech operatorów sieci dostępu, którzy 

konkurują ze sobą w sposób 

zrównoważony na tych samych rynkach 

detalicznych i hurtowych (np. w przypadku 

sieci ruchomych lub na niektórych 

obszarach geograficznych w przypadku 

sieci stacjonarnych, zwłaszcza tam, gdzie 

istnieje skuteczny dostęp do infrastruktury 

cywilnej lub współinwestowania, dzięki 

czemu co najmniej trzech operatorów ma 

rzeczywistą kontrolę nad niezbędnymi 

aktywami służącymi dostępowi do sieci w 

celu zaspokojenia popytu detalicznego), 

istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że 

krajowe organy regulacyjne określą 

operatora jako posiadającego znaczącą 

pozycję rynkową, chyba że stwierdzą 

przypadek kolektywnej pozycji 
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przedmiotowych przedsiębiorstw ma 

znaczącą pozycję rynkową na różnych 

rynkach hurtowych, jak to ma miejsce na 

rynkach zakańczania połączeń głosowych. 

Wystarczające powinno być wówczas 

zastosowanie ogólnych zasad konkurencji 

na takich rynkach charakteryzujących się 

zrównoważoną i skuteczną konkurencją 

opartą na infrastrukturze. 

dominującej lub znacznych utrudnień dla 

skutecznej konkurencji, lub jeżeli każde z 

przedmiotowych przedsiębiorstw ma 

znaczącą pozycję rynkową na różnych 

rynkach hurtowych, jak to ma miejsce na 

rynkach zakańczania połączeń głosowych. 

Wystarczające powinno być wówczas 

zastosowanie ogólnych zasad konkurencji 

na takich rynkach charakteryzujących się 

zrównoważoną i skuteczną konkurencją 

opartą na infrastrukturze. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   266 

Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 177 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(177) Kontrola cen może okazać się 

niezbędna, jeżeli analiza rynkowa 

przeprowadzona w odniesieniu do danego 

rynku wykaże nieefektywną konkurencję. 

W szczególności operatorzy ze znaczącą 

pozycją rynkową powinni unikać 

wymuszania cen, gdy różnica pomiędzy 

ich ceną detaliczną a ceną wzajemnych 

połączeń lub dostępu narzuconą 

konkurentom, którzy świadczą podobne 

usługi detaliczne, nie pozwala na 

utrzymanie zrównoważonej konkurencji. 

Jeżeli krajowy organ regulacyjny obliczy 

koszty poniesione przy wdrażaniu usługi, 

której świadczenie jest obowiązkowe na 

mocy niniejszej dyrektywy, należy 

umożliwić dokonanie uzasadnionego 

zwrotu wniesionego kapitału, w tym 

kosztów siły roboczej i kosztów 

(177) Kontrola cen może okazać się 

niezbędna, jeżeli analiza rynkowa 

przeprowadzona w odniesieniu do danego 

rynku wykaże nieefektywną konkurencję. 

W szczególności operatorzy ze znaczącą 

pozycją rynkową powinni unikać 

wymuszania cen, gdy różnica pomiędzy 

ich ceną detaliczną a ceną wzajemnych 

połączeń lub dostępu narzuconą 

konkurentom, którzy świadczą podobne 

usługi detaliczne, nie pozwala na 

utrzymanie zrównoważonej konkurencji. 

Metoda zwrotu kosztów powinna być 

stosowna w zależności od okoliczności, 

zważywszy na potrzebę zapewnienia 

wydajności , zrównoważonej konkurencji i 

wdrażania sieci o bardzo dużej 

przepustowości oraz, co za tym idzie 

zwiększenia korzyści dla użytkownika 
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montażowych, wraz z wartością kapitału, 

w razie potrzeby skorygowaną w celu 

odzwierciedlenia bieżącej wartości 

aktywów i wydajności operacji. Metoda 

zwrotu kosztów powinna być stosowna w 

zależności od okoliczności, zważywszy na 

potrzebę zapewnienia wydajności , 

zrównoważonej konkurencji i wdrażania 

sieci o bardzo dużej przepustowości oraz, 

co za tym idzie zwiększenia korzyści dla 

użytkownika końcowego; należy również 

wziąć pod uwagę potrzebę utrzymania 

przewidywalnych i stabilnych cen 

hurtowych z korzyścią dla wszystkich 

operatorów dążących do wdrożenia 

nowych i bardziej zaawansowanych sieci, 

zgodnie z wytycznymi Komisji37 . 

końcowego ; należy również wziąć pod 

uwagę potrzebę utrzymania 

przewidywalnych i stabilnych cen 

hurtowych z korzyścią dla wszystkich 

operatorów dążących do wdrożenia 

nowych i bardziej zaawansowanych sieci, 

zgodnie z wytycznymi Komisji37. 

_________________ _________________ 

37 Zalecenie Komisji 2013/466/UE z dnia 

11 września 2013 r. w sprawie jednolitych 

obowiązków niedyskryminacji i metod 

kalkulacji kosztów w celu promowania 

konkurencji i poprawienia otoczenia dla 

inwestycji w sieci szerokopasmowe, Dz.U. 

L. 251 z 21.9.2013, s. 13. 

37 Zalecenie Komisji 2013/466/UE z dnia 

11 września 2013 r. w sprawie jednolitych 

obowiązków niedyskryminacji i metod 

kalkulacji kosztów w celu promowania 

konkurencji i poprawienia otoczenia dla 

inwestycji w sieci szerokopasmowe, Dz.U. 

L. 251 z 21.9.2013, s. 13. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   267 

Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 178 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(178) Z uwagi na niepewność dotyczącą 

tempa przyrostu popytu na świadczenie 

usług dostępu szerokopasmowego nowej 

generacji, ważne jest, aby w celu 

skreśla się 
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wspierania wydajnych inwestycji i 

innowacji zapewnić operatorom 

inwestującym w nowe lub 

zmodernizowane sieci pewien stopień 

elastyczności cenowej. Aby zapobiec zbyt 

wysokim cenom na rynkach, gdzie 

działają operatorzy określeni jako 

posiadający znaczącą pozycję rynkową, 

elastyczności cenowej powinny 

towarzyszyć dodatkowe środki ochrony 

konkurencji i interesów użytkowników 

końcowych, takie jak restrykcyjne 

obowiązki dotyczące niedyskryminacji, 

środki mające na celu zapewnienie 

technicznej i ekonomicznej 

odtwarzalności produktów na rynku 

detalicznym oraz wyraźna presja cenowa 

na poziomie detalicznym wynikająca z 

konkurencji infrastrukturalnej lub cena 

referencyjna stanowiąca zaporę cenową 

wynikająca z innych produktów 

regulowanego dostępu lub zarówno presja 

cenowa, jak i cena referencyjna. Te środki 

ochrony konkurencji nie stoją na 

przeszkodzie identyfikacji przez krajowe 

organy regulacyjne innych okoliczności, 

w których niewłaściwe byłoby narzucanie 

regulowanych cen dostępu w odniesieniu 

do niektórych produktów hurtowych, 

takich jak sytuacja, gdy duża elastyczność 

cenowa związana z popytem wśród 

użytkowników końcowych sprawia, że dla 

operatora o znaczącej pozycji cenowej 

nieopłacalne jest ustalanie cen znacznie 

przekraczających próg konkurencyjności. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   268 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 



 

PE602.947v01-00 144/176 AM\1122801PL.docx 

PL 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 178 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(178) Z uwagi na niepewność dotyczącą 

tempa przyrostu popytu na świadczenie 

usług dostępu szerokopasmowego nowej 

generacji, ważne jest, aby w celu 

wspierania wydajnych inwestycji i 

innowacji zapewnić operatorom 

inwestującym w nowe lub 

zmodernizowane sieci pewien stopień 

elastyczności cenowej. Aby zapobiec zbyt 

wysokim cenom na rynkach, gdzie działają 

operatorzy określeni jako posiadający 

znaczącą pozycję rynkową, elastyczności 

cenowej powinny towarzyszyć dodatkowe 

środki ochrony konkurencji i interesów 

użytkowników końcowych, takie jak 

restrykcyjne obowiązki dotyczące 

niedyskryminacji, środki mające na celu 

zapewnienie technicznej i ekonomicznej 

odtwarzalności produktów na rynku 

detalicznym oraz wyraźna presja cenowa 

na poziomie detalicznym wynikająca z 

konkurencji infrastrukturalnej lub cena 

referencyjna stanowiąca zaporę cenową 

wynikająca z innych produktów 

regulowanego dostępu lub zarówno presja 

cenowa, jak i cena referencyjna. Te środki 

ochrony konkurencji nie stoją na 

przeszkodzie identyfikacji przez krajowe 

organy regulacyjne innych okoliczności, w 

których niewłaściwe byłoby narzucanie 

regulowanych cen dostępu w odniesieniu 

do niektórych produktów hurtowych, 

takich jak sytuacja, gdy duża elastyczność 

cenowa związana z popytem wśród 

użytkowników końcowych sprawia, że dla 

operatora o znaczącej pozycji cenowej 

nieopłacalne jest ustalanie cen znacznie 

przekraczających próg konkurencyjności. 

(178) Z uwagi na niepewność dotyczącą 

tempa przyrostu popytu na świadczenie 

usług dostępu szerokopasmowego nowej 

generacji, ważne jest, aby w celu 

wspierania wydajnych inwestycji i 

innowacji zapewnić operatorom 

inwestującym w nowe lub 

zmodernizowane sieci pewien stopień 

elastyczności cenowej. Aby zapobiec zbyt 

wysokim cenom na rynkach, gdzie działają 

operatorzy określeni jako posiadający 

znaczącą pozycję rynkową, elastyczności 

cenowej powinny towarzyszyć dodatkowe 

środki ochrony konkurencji i interesów 

użytkowników końcowych, takie jak 

skuteczne obowiązki dotyczące 

niedyskryminacji, środki mające na celu 

zapewnienie technicznej i ekonomicznej 

odtwarzalności produktów na rynku 

detalicznym oraz wyraźna presja cenowa 

na poziomie detalicznym wynikająca z 

konkurencji infrastrukturalnej. W tym celu 

należy zagwarantować, że żadne środki 

ochronne ograniczające elastyczność 
cenową nie wpłyną negatywnie na 

inwestycje w nowe lub zmodernizowane 

sieci. Oznacza to między innymi, że 

kontrole cen w oparciu o ceny detaliczne 

nie mogą prowadzić do takiego poziomu 

regulowanych cen hurtowych, który nie 

pozwoli na uzyskanie zwrotu poniesionych 

kosztów związanych z uruchamianiem 

nowych sieci i zarządzaniem nimi, a tym 

samym do sytuacji, w której inwestujący 

operator znajdzie się w gorszej sytuacji od 

nieinwestujących podmiotów 

ubiegających się o dostęp. Te środki 

ochrony konkurencji nie stoją na 

przeszkodzie identyfikacji przez krajowe 

organy regulacyjne innych okoliczności, w 

których niewłaściwe byłoby narzucanie 

regulowanych cen dostępu w odniesieniu 

do niektórych produktów hurtowych, 
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takich jak sytuacja, gdy duża elastyczność 

cenowa związana z popytem wśród 

użytkowników końcowych sprawia, że dla 

operatora o znaczącej pozycji cenowej 

nieopłacalne jest ustalanie cen znacznie 

przekraczających próg konkurencyjności. 

Or. en 

 

Poprawka   269 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 180 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(180) System pobierania opłat w Unii w 

przypadku hurtowego rynku zakańczania 

połączeń głosowych opiera się na zasadzie 

„płaci sieć strony rozpoczynającej 

połączenie” (ang. Calling Party Network 

Pays). Analiza zastępowalności popytu i 

podaży wykazała, że obecnie lub w bliskiej 

przyszłości nie będzie jeszcze na poziomie 

hurtowym substytutów, które mogłyby 

ograniczyć ustalanie opłat za zakańczanie 

połączeń w danej sieci. Biorąc pod uwagę, 

że rynki zakańczania połączeń 

charakteryzują się dostępem 

dwukierunkowym, kolejne potencjalne 

problemy związane z konkurencją 

obejmują subsydiowanie skrośne między 

operatorami. Te potencjalne problemy 

związane z konkurencją są wspólne dla 

rynków zakańczania połączeń zarówno w 

sieciach stacjonarnych, jak i ruchomych. 

W świetle możliwości i motywacji 

operatorów zakańczających połączenia do 

ustalania cen znacznie powyżej kosztów, 

wprowadzanie zasady określania cen w 

zależności od kosztów jest zatem uważane 

za najbardziej właściwy sposób zwalczania 

tej praktyki w perspektywie 

średniookresowej. 

skreśla się 
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Or. en 

 

Poprawka   270 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 181 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(181) W celu zmniejszenia regulacyjnego 

obciążenia przy rozwiązywaniu 

problemów z konkurencją związanych z 

hurtowym rynkiem zakańczania połączeń 

głosowych w sposób spójny w całej Unii, 

niniejszą dyrektywą należy ustanowić 

wspólne podejście będące podstawą 

ustalania obowiązków dotyczących 

kontroli cen, które zostanie uzupełnione 

wiążącą wspólną metodyką ustaloną przez 

Komisję oraz wytycznymi technicznymi, 

które powinien opracować BEREC. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   271 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 182 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(182) Aby uprościć sposób ustalania 

stawek za zakańczanie połączeń 

głosowych na rynku hurtowym i, w 

stosownych przypadkach, ułatwić ich 

nakładanie na rynkach łączności 

stacjonarnej i ruchomej w Unii, stawki te 

powinny być ustalane w drodze aktów 

delegowanych. Niniejszą dyrektywą należy 

ustanowić szczegółowe kryteria i 

parametry, na których podstawie ustalane 

będą wartości stawek za zakańczanie 

połączeń głosowych. Stosując ten zestaw 

skreśla się 
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kryteriów i parametrów, Komisja powinna 

brać pod uwagę, między innymi, że: 

uwzględniane powinny być tylko te koszty, 

które wiążą się ze świadczeniem hurtowej 

usługi zakańczania połączeń; opłaty za 

użytkowanie widma związane są z 

abonentem, a nie z ruchem sieciowym i 

dlatego nie powinny być uwzględniane, 

zaś dodatkowe widmo przyznawane jest 

głównie na przepływ danych, a zatem nie 

jest istotne dla przyrostu zakańczania 

połączeń; uznano, że podczas gdy w 

przypadku sieci ruchomych minimalną 

skalę efektywności ustala się jako udział w 

rynku nie mniejszy niż 20 %, w przypadku 

sieci stacjonarnych mniejsi operatorzy 

mogą osiągać tę samą wydajność i 

świadczyć usługi po tych samych kosztach 

jednostkowych co wydajny operator, 

niezależnie od ich wielkości. Komisja – 

ustalając dokładną maksymalną stawkę – 

powinna zastosować odpowiednią metodę 

ważenia, aby uwzględnić całkowitą liczbę 

użytkowników końcowych w każdym 

państwie członkowskim, gdy jest to 

wymagane ze względu na utrzymujące się 

różnice w kosztach pomiędzy 

poszczególnymi państwami. Po ustaleniu 

przez Komisję tej stawki nieocenione 

będzie doświadczenie BEREC i krajowych 

organów regulacyjnych w tworzeniu 

odpowiednich modeli kosztów i powinno 

ono zostać uwzględnione. 

Or. en 

 

Poprawka   272 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 183 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(183) W niniejszej dyrektywie ustanawia 

się maksymalne stawki hurtowej usługi 

skreśla się 
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zakańczania połączeń głosowych w 

przypadku sieci stacjonarnych i 

ruchomych; w pierwszym akcie 

delegowanym ustanowiona zostanie 

dokładna stawka, która ma być stosowana 

przez krajowe organy regulacyjne, na 

poziomie niższym niż stawka maksymalna. 

Pierwsza stawka będzie następnie 

aktualizowana. Na podstawie oddolnych 

czystych modeli długookresowych kosztów 

przyrostowych (LRIC) stosowanych 

dotychczas przez krajowe organy 

regulacyjne i z uwzględnieniem 

powyższych kryteriów stawki za 

zakańczanie połączeń głosowych obecnie 

wahają się od 0,4045 eurocenta z minutę 

do 1,226 eurocenta za minutę w sieciach 

ruchomych i od 0,0430 eurocenta za 

minutę do 0,1400 eurocenta za minutę w 

sieciach stacjonarnych na najbardziej 

lokalnym poziomie połączeń wzajemnych 

(obliczonych jako średnia ważona stawek 

za połączenia w godzinach szczytu i poza 

szczytem). Różnice stawek wynikają z 

różnych uwarunkowań lokalnych i 

obecnie istniejących relatywnych struktur 

cen, a także z różnego rozłożenia w czasie 

obliczeń modeli w poszczególnych 

państwach członkowskich. Ponadto w 

sieciach stacjonarnych poziom 

efektywnych pod względem kosztów 

stawek za zakańczanie połączeń zależy 

również od poziomu sieci, na jakim 

świadczona jest usługa zakańczania 

połączeń. 

Or. en 

 

Poprawka   273 

Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 183 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(183) W niniejszej dyrektywie ustanawia 

się maksymalne stawki hurtowej usługi 

zakańczania połączeń głosowych w 

przypadku sieci stacjonarnych i 

ruchomych; w pierwszym akcie 

delegowanym ustanowiona zostanie 

dokładna stawka, która ma być stosowana 

przez krajowe organy regulacyjne, na 

poziomie niższym niż stawka maksymalna. 

Pierwsza stawka będzie następnie 

aktualizowana. Na podstawie oddolnych 

czystych modeli długookresowych kosztów 

przyrostowych (LRIC) stosowanych 

dotychczas przez krajowe organy 

regulacyjne i z uwzględnieniem 

powyższych kryteriów stawki za 

zakańczanie połączeń głosowych obecnie 

wahają się od 0,4045 eurocenta z minutę 

do 1,226 eurocenta za minutę w sieciach 

ruchomych i od 0,0430 eurocenta za 

minutę do 0,1400 eurocenta za minutę w 

sieciach stacjonarnych na najbardziej 

lokalnym poziomie połączeń wzajemnych 

(obliczonych jako średnia ważona stawek 

za połączenia w godzinach szczytu i poza 

szczytem). Różnice stawek wynikają z 

różnych uwarunkowań lokalnych i obecnie 

istniejących relatywnych struktur cen, a 

także z różnego rozłożenia w czasie 

obliczeń modeli w poszczególnych 

państwach członkowskich. Ponadto w 

sieciach stacjonarnych poziom 

efektywnych pod względem kosztów 

stawek za zakańczanie połączeń zależy 

również od poziomu sieci, na jakim 

świadczona jest usługa zakańczania 

połączeń. 

(183) Niniejsza dyrektywa nakłada na 

Komisję obowiązek określenia, w drodze 

aktu delegowanego, maksymalnej stawki 

hurtowej usługi zakańczania połączeń 

głosowych w przypadku sieci 

stacjonarnych i ruchomych. 

W wymaganym w tym celu pierwszym 

akcie delegowanym ustanowiona zostanie 

dokładna stawka, która ma być stosowana 

przez krajowe organy regulacyjne. 

Pierwsza stawka będzie następnie 

aktualizowana. Na podstawie oddolnych 

czystych modeli długookresowych kosztów 

przyrostowych (LRIC) stosowanych 

dotychczas przez krajowe organy 

regulacyjne i z uwzględnieniem 

powyższych kryteriów stawki za 

zakańczanie połączeń głosowych obecnie 

wahają się od 0,4045 eurocenta z minutę 

do 1,226 eurocenta za minutę w sieciach 

ruchomych i od 0,0430 eurocenta za 

minutę do 0,1400 eurocenta za minutę w 

sieciach stacjonarnych na najbardziej 

lokalnym poziomie połączeń wzajemnych 

(obliczonych jako średnia ważona stawek 

za połączenia w godzinach szczytu i poza 

szczytem). Różnice stawek wynikają z 

różnych uwarunkowań lokalnych i obecnie 

istniejących relatywnych struktur cen, a 

także z różnego rozłożenia w czasie 

obliczeń modeli w poszczególnych 

państwach członkowskich. Ponadto w 

sieciach stacjonarnych poziom 

efektywnych pod względem kosztów 

stawek za zakańczanie połączeń zależy 

również od poziomu sieci, na jakim 

świadczona jest usługa zakańczania 

połączeń. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 
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Poprawka   274 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 184 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(184) Z uwagi na niepewność dotyczącą 

tempa przyrostu popytu na świadczenie 

usług łączności szerokopasmowej o bardzo 

dużej przepustowości, a także ogólne 

efekty skali i zagęszczenia, umowy w 

sprawie wspólnych inwestycji oferują 

znaczne korzyści pod względem 

współdzielenia kosztów i ryzyka, 

umożliwiając mniejszym operatorom 

inwestowanie na warunkach racjonalnych 

pod względem ekonomicznym i w ten 

sposób wspierając zrównoważoną, 

długoterminową konkurencję, w tym na 

obszarach, gdzie konkurencja oparta na 

infrastrukturze może nie być skuteczna. W 

przypadkach gdy operator o znaczącej 

pozycji rynkowej składa otwartą ofertę 

dotyczącą wspólnej inwestycji na 

uczciwych, rozsądnych i 

niedyskryminujących warunkach w nowe 

elementy sieci, które w znacznym stopniu 

przyczynią się do wdrażania sieci o bardzo 

dużej przepustowości, krajowy organ 

regulacyjny powinien zazwyczaj 

wstrzymać się od nakładania obowiązków 

na podstawie niniejszej dyrektywy w 

odniesieniu do tych nowych elementów 

sieci, z zastrzeżeniem późniejszego 

przeglądu w kolejnych analizach 

rynkowych. Pod warunkiem że w należyty 

sposób uwzględnione zostaną przyszłe 

pozytywne dla konkurencji efekty 

wspólnych inwestycji na poziomie 

hurtowymi i detalicznym, krajowe organy 

regulacyjne mogą nadal uznać, że z uwagi 

na istniejącą strukturę i dynamikę rynku 

wykształconą w warunkach regulowanego 

dostępu hurtowego oraz przy braku tego 

rodzaju oferty handlowej, należy chronić 

(184) Z uwagi na niepewność dotyczącą 

tempa przyrostu popytu na świadczenie 

usług łączności szerokopasmowej o bardzo 

dużej przepustowości, a także ogólne 

efekty skali i zagęszczenia, umowy w 

sprawie wspólnych inwestycji mogą 

oferować znaczne korzyści pod względem 

współdzielenia kosztów i ryzyka, 

umożliwiając mniejszym operatorom 

inwestowanie na warunkach racjonalnych 

pod względem ekonomicznym i w ten 

sposób wspierając zrównoważoną, 

długoterminową konkurencję, w tym na 

obszarach, gdzie konkurencja oparta na 

infrastrukturze może nie być skuteczna. 
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prawa podmiotów ubiegających się o 

dostęp, które nie uczestniczą w danej 

współinwestycji, zapewniając konserwację 

istniejących produktów dostępu lub – w 

przypadku planowego demontażu 

dotychczasowych elementów sieci – 

oferując produkty dostępu o 

funkcjonalności porównywalnej z 

elementami dostępnymi wcześniej w 

ramach starej infrastruktury. 

Or. en 

 

Poprawka   275 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 184 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(184) Z uwagi na niepewność dotyczącą 

tempa przyrostu popytu na świadczenie 

usług łączności szerokopasmowej o bardzo 

dużej przepustowości, a także ogólne 

efekty skali i zagęszczenia, umowy w 

sprawie wspólnych inwestycji oferują 

znaczne korzyści pod względem 

współdzielenia kosztów i ryzyka, 

umożliwiając mniejszym operatorom 

inwestowanie na warunkach racjonalnych 

pod względem ekonomicznym i w ten 

sposób wspierając zrównoważoną, 

długoterminową konkurencję, w tym na 

obszarach, gdzie konkurencja oparta na 

infrastrukturze może nie być skuteczna. W 

przypadkach gdy operator o znaczącej 

pozycji rynkowej składa otwartą ofertę 

dotyczącą wspólnej inwestycji na 

uczciwych, rozsądnych i 

niedyskryminujących warunkach w nowe 

elementy sieci, które w znacznym stopniu 

przyczynią się do wdrażania sieci o bardzo 

dużej przepustowości, krajowy organ 

regulacyjny powinien zazwyczaj 

wstrzymać się od nakładania obowiązków 

(184) Z uwagi na niepewność dotyczącą 

tempa przyrostu popytu na świadczenie 

usług łączności szerokopasmowej o bardzo 

dużej przepustowości, a także ogólne 

efekty skali i zagęszczenia, umowy w 

sprawie wspólnych inwestycji oferują 

znaczne korzyści pod względem 

współdzielenia kosztów i ryzyka, 

umożliwiając mniejszym operatorom 

inwestowanie na warunkach racjonalnych 

pod względem ekonomicznym i w ten 

sposób wspierając zrównoważoną, 

długoterminową konkurencję, w tym na 

obszarach, gdzie konkurencja oparta na 

infrastrukturze może nie być skuteczna. W 

przypadkach gdy operator o znaczącej 

pozycji rynkowej składa otwartą ofertę 

dotyczącą wspólnej inwestycji na 

uczciwych, rozsądnych i 

niedyskryminujących warunkach w nowe 

elementy sieci, które w znacznym stopniu 

przyczynią się do wdrażania sieci o bardzo 

dużej przepustowości, krajowy organ 

regulacyjny powinien zazwyczaj 

wstrzymać się od nakładania obowiązków 
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na podstawie niniejszej dyrektywy w 

odniesieniu do tych nowych elementów 

sieci, z zastrzeżeniem późniejszego 

przeglądu w kolejnych analizach 

rynkowych. Pod warunkiem że w należyty 

sposób uwzględnione zostaną przyszłe 

pozytywne dla konkurencji efekty 

wspólnych inwestycji na poziomie 

hurtowymi i detalicznym, krajowe organy 

regulacyjne mogą nadal uznać, że z uwagi 

na istniejącą strukturę i dynamikę rynku 

wykształconą w warunkach regulowanego 

dostępu hurtowego oraz przy braku tego 

rodzaju oferty handlowej, należy chronić 

prawa podmiotów ubiegających się o 

dostęp, które nie uczestniczą w danej 

współinwestycji, zapewniając konserwację 

istniejących produktów dostępu lub – w 

przypadku planowego demontażu 

dotychczasowych elementów sieci – 

oferując produkty dostępu o 

funkcjonalności porównywalnej z 

elementami dostępnymi wcześniej w 

ramach starej infrastruktury. 

na podstawie niniejszej dyrektywy w 

odniesieniu do tych nowych elementów 

sieci, z zastrzeżeniem późniejszego 

przeglądu w kolejnych analizach 

rynkowych. Pod warunkiem że w należyty 

sposób uwzględnione zostaną przyszłe 

pozytywne dla konkurencji efekty 

wspólnych inwestycji na poziomie 

hurtowym i detalicznym, krajowe organy 

regulacyjne mogą nadal uznać, że z uwagi 

na istniejącą strukturę i dynamikę rynku 

wykształconą w warunkach regulowanego 

dostępu hurtowego oraz przy braku tego 

rodzaju oferty handlowej, należy chronić 

prawa podmiotów ubiegających się o 

dostęp, które nie uczestniczą w danej 

współinwestycji, zapewniając konserwację 

istniejących produktów dostępu lub – w 

przypadku planowego demontażu 

dotychczasowych elementów sieci – 

oferując produkty dostępu o 

funkcjonalności porównywalnej z 

elementami dostępnymi wcześniej w 

ramach starej infrastruktury. Krajowe 

organy regulacyjne ustalają w 

odpowiednich państwach członkowskich 

jasne warunki współinwestycji. 

Współinwestycje muszą zapobiegać 

sytuacjom, w których współinwestorzy lub 

inne przedsiębiorstwa zostają postawieni 

w niekorzystnej pozycji konkurencyjnej na 

rynku. Wszystkie chętne do udziału 

przedsiębiorstwa muszą mieć 

zapewniony otwarty dostęp do 

współinwestycji.  

Or. de 

Uzasadnienie 

Organy regulacyjne muszą ustalić jasne warunki modeli współinwestycji. 

 

Poprawka   276 

Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Motyw 184 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(184) Z uwagi na niepewność dotyczącą 

tempa przyrostu popytu na świadczenie 

usług łączności szerokopasmowej o bardzo 

dużej przepustowości, a także ogólne 

efekty skali i zagęszczenia, umowy w 

sprawie wspólnych inwestycji oferują 

znaczne korzyści pod względem 

współdzielenia kosztów i ryzyka, 

umożliwiając mniejszym operatorom 

inwestowanie na warunkach racjonalnych 

pod względem ekonomicznym i w ten 

sposób wspierając zrównoważoną, 

długoterminową konkurencję, w tym na 

obszarach, gdzie konkurencja oparta na 

infrastrukturze może nie być skuteczna. W 

przypadkach gdy operator o znaczącej 

pozycji rynkowej składa otwartą ofertę 

dotyczącą wspólnej inwestycji na 

uczciwych, rozsądnych i 

niedyskryminujących warunkach w nowe 

elementy sieci, które w znacznym stopniu 

przyczynią się do wdrażania sieci o bardzo 

dużej przepustowości, krajowy organ 

regulacyjny powinien zazwyczaj wstrzymać 

się od nakładania obowiązków na 

podstawie niniejszej dyrektywy w 

odniesieniu do tych nowych elementów 

sieci, z zastrzeżeniem późniejszego 

przeglądu w kolejnych analizach 

rynkowych. Pod warunkiem że w należyty 

sposób uwzględnione zostaną przyszłe 

pozytywne dla konkurencji efekty 

wspólnych inwestycji na poziomie 

hurtowymi i detalicznym, krajowe organy 

regulacyjne mogą nadal uznać, że z uwagi 

na istniejącą strukturę i dynamikę rynku 

wykształconą w warunkach regulowanego 

dostępu hurtowego oraz przy braku tego 

rodzaju oferty handlowej, należy chronić 

prawa podmiotów ubiegających się o 

dostęp, które nie uczestniczą w danej 

współinwestycji, zapewniając konserwację 

istniejących produktów dostępu lub – w 

przypadku planowego demontażu 

(184) Z uwagi na niepewność dotyczącą 

tempa przyrostu popytu na świadczenie 

usług łączności szerokopasmowej o bardzo 

dużej przepustowości, a także ogólne 

efekty skali i zagęszczenia, umowy w 

sprawie wspólnych inwestycji mogłyby 

oferować znaczne korzyści pod względem 

współdzielenia kosztów i ryzyka, 

umożliwiając mniejszym operatorom 

inwestowanie na warunkach racjonalnych 

pod względem ekonomicznym i w ten 

sposób wspierając zrównoważoną, 

długoterminową konkurencję, w tym na 

obszarach, gdzie konkurencja oparta na 

infrastrukturze może nie być skuteczna. W 

przypadkach gdy operator o znaczącej 

pozycji rynkowej składa otwartą ofertę 

dotyczącą wspólnej inwestycji na 

uczciwych, rozsądnych i 

niedyskryminujących warunkach w nowe 

elementy sieci, które w znacznym stopniu 

przyczynią się do wdrażania sieci o bardzo 

dużej przepustowości, krajowy organ 

regulacyjny powinien zagwarantować, że 

wszelkie obowiązki nałożone na podstawie 

niniejszej dyrektywy w odniesieniu do tych 

nowych elementów sieci są uzasadnione i 

proporcjonalne, z zastrzeżeniem 

późniejszego przeglądu w kolejnych 

analizach rynkowych, warunków 

współinwestycji, równowagi pozycji 

inwestorów oraz ryzyka, że takie umowy 

wzmocnią znaczącą pozycję rynkową lub 

doprowadzą do rozwoju sytuacji 

znacznego utrudnienia skutecznej 

konkurencji. Pod warunkiem że w 

należyty sposób uwzględnione zostaną 

przyszłe pozytywne dla konkurencji efekty 

wspólnych inwestycji na poziomie 

hurtowymi i detalicznym, krajowe organy 

regulacyjne powinny nadal uznać, że z 

uwagi na istniejącą strukturę i dynamikę 

rynku wykształconą w warunkach 

regulowanego dostępu hurtowego oraz 
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dotychczasowych elementów sieci – 

oferując produkty dostępu o 

funkcjonalności porównywalnej z 

elementami dostępnymi wcześniej w 

ramach starej infrastruktury. 

przy braku tego rodzaju oferty handlowej, 

należy chronić prawa podmiotów 

ubiegających się o dostęp, które nie 

uczestniczą w danej współinwestycji, 

zapewniając konserwację istniejących 

produktów dostępu lub – w przypadku 

planowego demontażu dotychczasowych 

elementów sieci – oferując produkty 

dostępu o funkcjonalności równoważnej z 

elementami dostępnymi wcześniej w 

ramach starej infrastruktury. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   277 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 184 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(184) Z uwagi na niepewność dotyczącą 

tempa przyrostu popytu na świadczenie 

usług łączności szerokopasmowej o bardzo 

dużej przepustowości, a także ogólne 

efekty skali i zagęszczenia, umowy w 

sprawie wspólnych inwestycji oferują 

znaczne korzyści pod względem 

współdzielenia kosztów i ryzyka, 

umożliwiając mniejszym operatorom 

inwestowanie na warunkach racjonalnych 

pod względem ekonomicznym i w ten 

sposób wspierając zrównoważoną, 

długoterminową konkurencję, w tym na 

obszarach, gdzie konkurencja oparta na 

infrastrukturze może nie być skuteczna. W 

przypadkach gdy operator o znaczącej 

pozycji rynkowej składa otwartą ofertę 

dotyczącą wspólnej inwestycji na 

uczciwych, rozsądnych i 

(184) Z uwagi na niepewność dotyczącą 

tempa przyrostu popytu na świadczenie 

usług łączności szerokopasmowej o bardzo 

dużej przepustowości, a także ogólne 

efekty skali i zagęszczenia, ramy 

regulacyjne mają na celu promowanie 

modeli wdrażania sieci o bardzo wysokiej 

przepustowości, które a) oferują znaczne 

korzyści pod względem współdzielenia 

kosztów i ryzyka, umożliwiając 

operatorom inwestowanie na warunkach 

racjonalnych pod względem 

ekonomicznym i w ten sposób wspierając 

zrównoważoną, długoterminową 

konkurencję, w tym na obszarach, gdzie 

konkurencja oparta na infrastrukturze może 

nie być skuteczna; oraz b) uwzględniają 

charakterystykę rynku i najlepsze praktyki 

wdrażania nowych elementów sieci w 
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niedyskryminujących warunkach w nowe 

elementy sieci, które w znacznym stopniu 

przyczynią się do wdrażania sieci o bardzo 

dużej przepustowości, krajowy organ 

regulacyjny powinien zazwyczaj 

wstrzymać się od nakładania obowiązków 

na podstawie niniejszej dyrektywy w 

odniesieniu do tych nowych elementów 

sieci, z zastrzeżeniem późniejszego 

przeglądu w kolejnych analizach 

rynkowych. Pod warunkiem że w należyty 

sposób uwzględnione zostaną przyszłe 

pozytywne dla konkurencji efekty 

wspólnych inwestycji na poziomie 

hurtowymi i detalicznym, krajowe organy 

regulacyjne mogą nadal uznać, że z uwagi 

na istniejącą strukturę i dynamikę rynku 

wykształconą w warunkach regulowanego 

dostępu hurtowego oraz przy braku tego 

rodzaju oferty handlowej, należy chronić 

prawa podmiotów ubiegających się o 

dostęp, które nie uczestniczą w danej 

współinwestycji, zapewniając konserwację 

istniejących produktów dostępu lub – w 

przypadku planowego demontażu 

dotychczasowych elementów sieci – 

oferując produkty dostępu o 

funkcjonalności porównywalnej z 

elementami dostępnymi wcześniej w 

ramach starej infrastruktury. 

państwach członkowskich. W przypadkach 

gdy operator o znaczącej pozycji rynkowej 

składa otwartą ofertę dotyczącą wspólnej 

inwestycji lub oferuje dostęp hurtowy, w 

tym podział ryzyka, lub decyduje się na 

wspólne przedsięwzięcie z co najmniej 

jednym przedsiębiorstwem pozostającym z 

nim w konkurencji na poziomie 

detalicznym lub hurtowym, na uczciwych, 

rozsądnych i niedyskryminujących 

warunkach w nowe elementy sieci, które w 

znacznym stopniu przyczynią się do 

wdrażania sieci o bardzo dużej 

przepustowości, krajowy organ 

regulacyjny powinien zazwyczaj 

wstrzymać się od nakładania obowiązków 

na podstawie niniejszej dyrektywy w 

odniesieniu do tych nowych elementów 

sieci. Pod warunkiem że w należyty sposób 

uwzględnione zostaną przyszłe pozytywne 

dla konkurencji efekty, krajowe organy 

regulacyjne mogą nadal uznać, że z uwagi 

na istniejącą strukturę i dynamikę rynku 

wykształconą w warunkach regulowanego 

dostępu hurtowego oraz przy braku tego 

rodzaju oferty handlowej, należy chronić 

prawa podmiotów ubiegających się o 

dostęp, które nie uczestniczą w danej 

współinwestycji, zapewniając konserwację 

istniejących produktów dostępu lub – w 

przypadku planowego demontażu 

dotychczasowych elementów sieci – 

oferując produkty dostępu o 

funkcjonalności porównywalnej z 

elementami dostępnymi wcześniej w 

ramach starej infrastruktury. 

Or. en 

 

Poprawka   278 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 184 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(184) Z uwagi na niepewność dotyczącą 

tempa przyrostu popytu na świadczenie 

usług łączności szerokopasmowej o bardzo 

dużej przepustowości, a także ogólne 

efekty skali i zagęszczenia, umowy w 

sprawie wspólnych inwestycji oferują 

znaczne korzyści pod względem 

współdzielenia kosztów i ryzyka, 

umożliwiając mniejszym operatorom 

inwestowanie na warunkach racjonalnych 

pod względem ekonomicznym i w ten 

sposób wspierając zrównoważoną, 

długoterminową konkurencję, w tym na 

obszarach, gdzie konkurencja oparta na 

infrastrukturze może nie być skuteczna. W 

przypadkach gdy operator o znaczącej 

pozycji rynkowej składa otwartą ofertę 

dotyczącą wspólnej inwestycji na 

uczciwych, rozsądnych i 

niedyskryminujących warunkach w nowe 

elementy sieci, które w znacznym stopniu 

przyczynią się do wdrażania sieci o bardzo 

dużej przepustowości, krajowy organ 

regulacyjny powinien zazwyczaj 

wstrzymać się od nakładania obowiązków 

na podstawie niniejszej dyrektywy w 

odniesieniu do tych nowych elementów 

sieci, z zastrzeżeniem późniejszego 

przeglądu w kolejnych analizach 

rynkowych. Pod warunkiem że w należyty 

sposób uwzględnione zostaną przyszłe 

pozytywne dla konkurencji efekty 

wspólnych inwestycji na poziomie 

hurtowymi i detalicznym, krajowe organy 

regulacyjne mogą nadal uznać, że z uwagi 

na istniejącą strukturę i dynamikę rynku 

wykształconą w warunkach regulowanego 

dostępu hurtowego oraz przy braku tego 

rodzaju oferty handlowej, należy chronić 

prawa podmiotów ubiegających się o 

dostęp, które nie uczestniczą w danej 

współinwestycji, zapewniając konserwację 

istniejących produktów dostępu lub – w 

przypadku planowego demontażu 

dotychczasowych elementów sieci – 

oferując produkty dostępu o 

(184) Z uwagi na niepewność dotyczącą 

tempa przyrostu popytu na świadczenie 

usług łączności szerokopasmowej o bardzo 

dużej przepustowości, a także ogólne 

efekty skali i zagęszczenia, umowy w 

sprawie wspólnych inwestycji oferują 

znaczne korzyści pod względem 

współdzielenia kosztów i ryzyka, 

umożliwiając mniejszym operatorom 

inwestowanie na warunkach racjonalnych 

pod względem ekonomicznym i w ten 

sposób wspierając zrównoważoną, 

długoterminową konkurencję, w tym na 

obszarach, gdzie konkurencja oparta na 

infrastrukturze może nie być skuteczna. W 

przypadkach gdy operator o znaczącej 

pozycji rynkowej składa otwartą ofertę 

dotyczącą wspólnej inwestycji na 

uczciwych, rozsądnych i 

niedyskryminujących warunkach w nowe 

elementy sieci, które w znacznym stopniu 

przyczynią się do wdrażania sieci o bardzo 

dużej przepustowości, krajowy organ 

regulacyjny powinien zazwyczaj 

wstrzymać się od nakładania obowiązków 

na podstawie niniejszej dyrektywy w 

odniesieniu do tych nowych elementów 

sieci, z zastrzeżeniem późniejszego 

przeglądu w kolejnych analizach 

rynkowych. Jeżeli krajowe organy 

regulacyjne postanawiają nie nakładać 

obowiązków, muszą się upewnić, że nie 

wpłynie to niekorzystnie na konkurencję i 

dostęp do rynku. Pod warunkiem że w 

należyty sposób uwzględnione zostaną 

przyszłe pozytywne dla konkurencji efekty 

wspólnych inwestycji na poziomie 

hurtowym i detalicznym, krajowe organy 

regulacyjne mogą nadal uznać, że z uwagi 

na istniejącą strukturę i dynamikę rynku 

wykształconą w warunkach regulowanego 

dostępu hurtowego oraz przy braku tego 

rodzaju oferty handlowej, należy chronić 

prawa podmiotów ubiegających się o 

dostęp, które nie uczestniczą w danej 

współinwestycji, zapewniając konserwację 
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funkcjonalności porównywalnej z 

elementami dostępnymi wcześniej w 

ramach starej infrastruktury. 

istniejących produktów dostępu lub – w 

przypadku planowego demontażu 

dotychczasowych elementów sieci – 

oferując produkty dostępu o 

funkcjonalności porównywalnej z 

elementami dostępnymi wcześniej w 

ramach starej infrastruktury. 

Or. de 

 

Poprawka   279 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 184 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(184) Z uwagi na niepewność dotyczącą 

tempa przyrostu popytu na świadczenie 

usług łączności szerokopasmowej o bardzo 

dużej przepustowości, a także ogólne 

efekty skali i zagęszczenia, umowy w 

sprawie wspólnych inwestycji oferują 

znaczne korzyści pod względem 

współdzielenia kosztów i ryzyka, 

umożliwiając mniejszym operatorom 

inwestowanie na warunkach racjonalnych 

pod względem ekonomicznym i w ten 

sposób wspierając zrównoważoną, 

długoterminową konkurencję, w tym na 

obszarach, gdzie konkurencja oparta na 

infrastrukturze może nie być skuteczna. W 

przypadkach gdy operator o znaczącej 

pozycji rynkowej składa otwartą ofertę 

dotyczącą wspólnej inwestycji na 

uczciwych, rozsądnych i 

niedyskryminujących warunkach w nowe 

elementy sieci, które w znacznym stopniu 

przyczynią się do wdrażania sieci o bardzo 

dużej przepustowości, krajowy organ 

regulacyjny powinien zazwyczaj 

wstrzymać się od nakładania obowiązków 

na podstawie niniejszej dyrektywy w 

odniesieniu do tych nowych elementów 

sieci, z zastrzeżeniem późniejszego 

(184) Z uwagi na niepewność dotyczącą 

tempa przyrostu popytu na świadczenie 

usług łączności szerokopasmowej o bardzo 

dużej przepustowości, a także ogólne 

efekty skali i zagęszczenia, umowy w 

sprawie wspólnych inwestycji oferują 

znaczne korzyści pod względem 

współdzielenia kosztów i ryzyka, 

umożliwiając mniejszym operatorom 

inwestowanie na warunkach racjonalnych 

pod względem ekonomicznym i w ten 

sposób wspierając zrównoważoną, 

długoterminową konkurencję, w tym na 

obszarach, gdzie konkurencja oparta na 

infrastrukturze może nie być skuteczna. W 

przypadkach gdy operator o znaczącej 

pozycji rynkowej składa otwartą ofertę 

dotyczącą wspólnej inwestycji na 

uczciwych, rozsądnych i 

niedyskryminujących warunkach w nowe 

elementy sieci, które w znacznym stopniu 

przyczynią się do wdrażania sieci o bardzo 

dużej przepustowości, a taka oferta zostaje 

przyjęta przez współinwestora lub spotyka 

się z akceptacją z jego strony, lub jeśli 

umowy handlowe w sprawie dostępu 

oparte na tych samych warunkach 

wstępnych mają równoważne skutki, 
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przeglądu w kolejnych analizach 

rynkowych. Pod warunkiem że w należyty 

sposób uwzględnione zostaną przyszłe 

pozytywne dla konkurencji efekty 

wspólnych inwestycji na poziomie 

hurtowymi i detalicznym, krajowe organy 

regulacyjne mogą nadal uznać, że z uwagi 

na istniejącą strukturę i dynamikę rynku 

wykształconą w warunkach regulowanego 

dostępu hurtowego oraz przy braku tego 

rodzaju oferty handlowej, należy chronić 

prawa podmiotów ubiegających się o 

dostęp, które nie uczestniczą w danej 

współinwestycji, zapewniając konserwację 

istniejących produktów dostępu lub – w 

przypadku planowego demontażu 

dotychczasowych elementów sieci – 

oferując produkty dostępu o 

funkcjonalności porównywalnej z 

elementami dostępnymi wcześniej w 

ramach starej infrastruktury. 

krajowy organ regulacyjny powinien 

zazwyczaj wstrzymać się od nakładania 

obowiązków na podstawie niniejszej 

dyrektywy w odniesieniu do tych nowych 

elementów sieci, z zastrzeżeniem 

późniejszego przeglądu w kolejnych 

analizach rynkowych. Pod warunkiem że w 

należyty sposób uwzględnione zostaną 

przyszłe pozytywne dla konkurencji efekty 

wspólnych inwestycji na poziomie 

hurtowymi i detalicznym, krajowe organy 

regulacyjne mogą nadal uznać, że z uwagi 

na istniejącą strukturę i dynamikę rynku 

wykształconą w warunkach regulowanego 

dostępu hurtowego oraz przy braku tego 

rodzaju oferty handlowej, należy chronić 

prawa podmiotów ubiegających się o 

dostęp, które nie uczestniczą w danej 

współinwestycji, zapewniając konserwację 

istniejących produktów dostępu lub – w 

przypadku planowego demontażu 

dotychczasowych elementów sieci – 

oferując produkty dostępu o 

funkcjonalności porównywalnej z 

elementami dostępnymi wcześniej w 

ramach starej infrastruktury. 

Or. en 

 

Poprawka   280 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 184 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(184) Z uwagi na niepewność dotyczącą 

tempa przyrostu popytu na świadczenie 

usług łączności szerokopasmowej o bardzo 

dużej przepustowości, a także ogólne 

efekty skali i zagęszczenia, umowy w 

sprawie wspólnych inwestycji oferują 

znaczne korzyści pod względem 

współdzielenia kosztów i ryzyka, 

umożliwiając mniejszym operatorom 

(184) Z uwagi na niepewność dotyczącą 

tempa przyrostu popytu na świadczenie 

usług łączności szerokopasmowej o bardzo 

dużej przepustowości, a także ogólne 

efekty skali i zagęszczenia, umowy w 

sprawie wspólnych inwestycji oferują 

znaczne korzyści pod względem 

współdzielenia kosztów i ryzyka, 

umożliwiając mniejszym operatorom 
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inwestowanie na warunkach racjonalnych 

pod względem ekonomicznym i w ten 

sposób wspierając zrównoważoną, 

długoterminową konkurencję, w tym na 

obszarach, gdzie konkurencja oparta na 

infrastrukturze może nie być skuteczna. W 

przypadkach gdy operator o znaczącej 

pozycji rynkowej składa otwartą ofertę 

dotyczącą wspólnej inwestycji na 

uczciwych, rozsądnych i 

niedyskryminujących warunkach w nowe 

elementy sieci, które w znacznym stopniu 

przyczynią się do wdrażania sieci o bardzo 

dużej przepustowości, krajowy organ 

regulacyjny powinien zazwyczaj 

wstrzymać się od nakładania obowiązków 

na podstawie niniejszej dyrektywy w 

odniesieniu do tych nowych elementów 

sieci, z zastrzeżeniem późniejszego 

przeglądu w kolejnych analizach 

rynkowych. Pod warunkiem że w należyty 

sposób uwzględnione zostaną przyszłe 

pozytywne dla konkurencji efekty 

wspólnych inwestycji na poziomie 

hurtowymi i detalicznym, krajowe organy 

regulacyjne mogą nadal uznać, że z uwagi 

na istniejącą strukturę i dynamikę rynku 

wykształconą w warunkach regulowanego 

dostępu hurtowego oraz przy braku tego 

rodzaju oferty handlowej, należy chronić 

prawa podmiotów ubiegających się o 

dostęp, które nie uczestniczą w danej 

współinwestycji, zapewniając konserwację 

istniejących produktów dostępu lub – w 

przypadku planowego demontażu 

dotychczasowych elementów sieci – 

oferując produkty dostępu o 

funkcjonalności porównywalnej z 

elementami dostępnymi wcześniej w 

ramach starej infrastruktury. 

inwestowanie na warunkach racjonalnych 

pod względem ekonomicznym i w ten 

sposób wspierając zrównoważoną, 

długoterminową konkurencję, w tym na 

obszarach, gdzie konkurencja oparta na 

infrastrukturze może nie być skuteczna. 

Jeżeli w przypadku współinwestycji w 

nowe elementy sieci stosowana jest 

procedura otwarta ogłoszona przez 

operatora o znaczącej pozycji rynkowej na 

uczciwych, rozsądnych i 

niedyskryminujących warunkach lub gdy 

stosuje się inne modele inwestycji, które w 

równym stopniu przyczynią się do 

wdrażania sieci o bardzo dużej 

przepustowości, krajowy organ 

regulacyjny powinien zazwyczaj 

wstrzymać się od nakładania obowiązków 

na podstawie niniejszej dyrektywy w 

odniesieniu do tych nowych elementów 

sieci, z zastrzeżeniem późniejszego 

przeglądu w kolejnych analizach 

rynkowych. Pod warunkiem że w należyty 

sposób uwzględnione zostaną przyszłe 

pozytywne dla konkurencji efekty 

wspólnych inwestycji na poziomie 

hurtowym i detalicznym, krajowe organy 

regulacyjne mogą nadal uznać, że z uwagi 

na istniejącą strukturę i dynamikę rynku 

wykształconą w warunkach regulowanego 

dostępu hurtowego oraz przy braku tego 

rodzaju oferty handlowej, należy chronić 

prawa podmiotów ubiegających się o 

dostęp, które nie uczestniczą w danej 

współinwestycji, zapewniając konserwację 

istniejących produktów dostępu lub – w 

przypadku planowego demontażu 

dotychczasowych elementów sieci – 

oferując produkty dostępu o 

funkcjonalności porównywalnej z 

elementami dostępnymi wcześniej w 

ramach starej infrastruktury. 

Or. de 
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Uzasadnienie 

Faktyczne wykorzystywanie inwestycji sprzyjających konkurencji powinno stanowić okazję do 

deregulacji, gdyż promowanie opartej na konkurencji rozbudowy infrastruktury należy 

przedkładać nad regulowanie rynku. W ocenie należy zatem uwzględniać w równej mierze 

wszystkie modele inwestycji, które sprzyjają zrównoważanej konkurencji. 

 

Poprawka   281 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 184 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(184) Z uwagi na niepewność dotyczącą 

tempa przyrostu popytu na świadczenie 

usług łączności szerokopasmowej o bardzo 

dużej przepustowości, a także ogólne 

efekty skali i zagęszczenia, umowy w 

sprawie wspólnych inwestycji oferują 

znaczne korzyści pod względem 

współdzielenia kosztów i ryzyka, 

umożliwiając mniejszym operatorom 

inwestowanie na warunkach racjonalnych 

pod względem ekonomicznym i w ten 

sposób wspierając zrównoważoną, 

długoterminową konkurencję, w tym na 

obszarach, gdzie konkurencja oparta na 

infrastrukturze może nie być skuteczna. W 

przypadkach gdy operator o znaczącej 

pozycji rynkowej składa otwartą ofertę 

dotyczącą wspólnej inwestycji na 

uczciwych, rozsądnych i 

niedyskryminujących warunkach w nowe 

elementy sieci, które w znacznym stopniu 

przyczynią się do wdrażania sieci o bardzo 

dużej przepustowości, krajowy organ 

regulacyjny powinien zazwyczaj 

wstrzymać się od nakładania obowiązków 

na podstawie niniejszej dyrektywy w 

odniesieniu do tych nowych elementów 

sieci, z zastrzeżeniem późniejszego 

przeglądu w kolejnych analizach 

rynkowych. Pod warunkiem że w należyty 

sposób uwzględnione zostaną przyszłe 

(184) Z uwagi na niepewność dotyczącą 

tempa przyrostu popytu na świadczenie 

usług łączności szerokopasmowej o bardzo 

dużej przepustowości, a także ogólne 

efekty skali i zagęszczenia, umowy w 

sprawie wspólnych inwestycji oferują 

znaczne korzyści pod względem 

współdzielenia kosztów i ryzyka, 

umożliwiając mniejszym operatorom 

inwestowanie na warunkach racjonalnych 

pod względem ekonomicznym i w ten 

sposób wspierając zrównoważoną, 

długoterminową konkurencję, w tym na 

obszarach, gdzie konkurencja oparta na 

infrastrukturze może nie być skuteczna. W 

przypadkach gdy operator o znaczącej 

pozycji rynkowej podpisuje umowę 

dotyczącą wspólnej inwestycji na 

uczciwych, rozsądnych i 

niedyskryminujących warunkach w nowe 

elementy sieci, które w znacznym stopniu 

przyczynią się do wdrażania sieci o bardzo 

dużej przepustowości, krajowy organ 

regulacyjny powinien zazwyczaj 

wstrzymać się od nakładania obowiązków 

na podstawie niniejszej dyrektywy w 

odniesieniu do tych nowych elementów 

sieci, z zastrzeżeniem późniejszego 

przeglądu w kolejnych analizach 

rynkowych. Pod warunkiem że w należyty 

sposób uwzględnione zostaną przyszłe 
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pozytywne dla konkurencji efekty 

wspólnych inwestycji na poziomie 

hurtowymi i detalicznym, krajowe organy 

regulacyjne mogą nadal uznać, że z uwagi 

na istniejącą strukturę i dynamikę rynku 

wykształconą w warunkach regulowanego 

dostępu hurtowego oraz przy braku tego 

rodzaju oferty handlowej, należy chronić 

prawa podmiotów ubiegających się o 

dostęp, które nie uczestniczą w danej 

współinwestycji, zapewniając konserwację 

istniejących produktów dostępu lub – w 

przypadku planowego demontażu 

dotychczasowych elementów sieci – 

oferując produkty dostępu o 

funkcjonalności porównywalnej z 

elementami dostępnymi wcześniej w 

ramach starej infrastruktury. 

pozytywne dla konkurencji efekty 

wspólnych inwestycji na poziomie 

hurtowymi i detalicznym, krajowe organy 

regulacyjne mogą nadal uznać, że z uwagi 

na istniejącą strukturę i dynamikę rynku 

wykształconą w warunkach regulowanego 

dostępu hurtowego oraz przy braku tego 

rodzaju oferty handlowej, należy chronić 

prawa podmiotów ubiegających się o 

dostęp, które nie uczestniczą w danej 

współinwestycji, zapewniając konserwację 

istniejących produktów dostępu lub – w 

przypadku planowego demontażu 

dotychczasowych elementów sieci – 

oferując produkty dostępu o 

funkcjonalności porównywalnej z 

elementami dostępnymi wcześniej w 

ramach starej infrastruktury. 

Or. en 

 

Poprawka   282 

Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 190 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(190) Właściciele sieci, którzy nie 

prowadzą działalności na rynku 

detalicznym, i których model biznesowy 

jest zatem ograniczony do świadczenia 

usług hurtowych innym podmiotom, mogą 

mieć korzystny wpływ na tworzenie dobrze 

rozwijającego się rynku hurtowego oraz na 

konkurencyjność rynku detalicznego. 

Ponadto ich model biznesowy może być 

atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów 

finansowych inwestujących w mniej 

niestabilne aktywa infrastruktury i 

postrzegających w bardziej 

długoterminowej perspektywie wdrażanie 

sieci o bardzo dużej przepustowości. 

Niemniej jednak obecność operatora 

działającego wyłącznie na rynku hurtowym 

(190) Właściciele sieci, którzy nie 

prowadzą działalności na rynku 

detalicznym, i których model biznesowy 

jest zatem ograniczony do świadczenia 

usług hurtowych innym podmiotom, mogą 

mieć korzystny wpływ na tworzenie dobrze 

rozwijającego się rynku hurtowego oraz na 

konkurencyjność rynku detalicznego. 

Ponadto ich model biznesowy może być 

atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów 

finansowych inwestujących w mniej 

niestabilne aktywa infrastruktury i 

postrzegających w bardziej 

długoterminowej perspektywie wdrażanie 

sieci o bardzo dużej przepustowości. Takie 

modele powinny być zatem wspierane i 

propagowane. Ta kategoria właścicieli 
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nie musi prowadzić do skutecznej 

konkurencji na rynkach detalicznych i 

operatorzy działający wyłącznie na rynku 

hurtowym mogą zostać wyznaczeni jako 

posiadający znaczącą pozycję rynkową w 

odniesieniu do konkretnych rynków 

produktów i rynków geograficznych. 

Zagrożenia dla konkurencji wynikające z 

praktyk operatorów zgodnych z modelami 

biznesowymi działalności wyłącznie 

hurtowej mogą być mniejsze niż w 

przypadku operatorów zintegrowanych 

pionowo, pod warunkiem że model 

faktycznie dotyczy tylko działalności 

hurtowej i nie motywuje do dyskryminacji 

żadnych podmiotów detalicznych. Reakcja 

regulacyjna powinna zatem być 

proporcjonalnie mniej interwencyjna. Z 

drugiej strony krajowe organy regulacyjne 

muszą mieć możliwość ingerencji, jeżeli 

pojawią się problemy związane z 

konkurencją przynoszące szkodę 

użytkownikom końcowym. 

sieci nie powinna obejmować 

przedsiębiorstw rozdzielonych pod 

względem funkcjonalnym lub 

rozdzielonych dobrowolnie, ponieważ 

zachęty i pozostałe związki z 

konsumentami mogą zaszkodzić 

konkurencji. Niemniej jednak obecność 

operatora działającego wyłącznie na rynku 

hurtowym nie musi prowadzić do 

skutecznej konkurencji na rynkach 

detalicznych i operatorzy działający 

wyłącznie na rynku hurtowym mogą zostać 

wyznaczeni jako posiadający znaczącą 

pozycję rynkową w odniesieniu do 

konkretnych rynków produktów i rynków 

geograficznych. Zagrożenia dla 

konkurencji wynikające z praktyk 

operatorów zgodnych z modelami 

biznesowymi działalności wyłącznie 

hurtowej mogą być mniejsze niż w 

przypadku operatorów zintegrowanych 

pionowo, pod warunkiem że model 

faktycznie dotyczy tylko działalności 

hurtowej i nie motywuje do dyskryminacji 

żadnych podmiotów detalicznych. Reakcja 

regulacyjna powinna zatem być 

proporcjonalnie mniej interwencyjna. Z 

drugiej strony krajowe organy regulacyjne 

muszą mieć możliwość ingerencji, jeżeli 

pojawią się problemy związane z 

konkurencją przynoszące szkodę 

użytkownikom końcowym. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   283 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 190 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(190) Właściciele sieci, którzy nie 

prowadzą działalności na rynku 

detalicznym, i których model biznesowy 

jest zatem ograniczony do świadczenia 

usług hurtowych innym podmiotom, mogą 

mieć korzystny wpływ na tworzenie dobrze 

rozwijającego się rynku hurtowego oraz na 

konkurencyjność rynku detalicznego. 

Ponadto ich model biznesowy może być 

atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów 

finansowych inwestujących w mniej 

niestabilne aktywa infrastruktury i 

postrzegających w bardziej 

długoterminowej perspektywie wdrażanie 

sieci o bardzo dużej przepustowości. 

Niemniej jednak obecność operatora 

działającego wyłącznie na rynku hurtowym 

nie musi prowadzić do skutecznej 

konkurencji na rynkach detalicznych i 

operatorzy działający wyłącznie na rynku 

hurtowym mogą zostać wyznaczeni jako 

posiadający znaczącą pozycję rynkową w 

odniesieniu do konkretnych rynków 

produktów i rynków geograficznych. 

Zagrożenia dla konkurencji wynikające z 

praktyk operatorów zgodnych z modelami 

biznesowymi działalności wyłącznie 

hurtowej mogą być mniejsze niż w 

przypadku operatorów zintegrowanych 

pionowo, pod warunkiem że model 

faktycznie dotyczy tylko działalności 

hurtowej i nie motywuje do dyskryminacji 

żadnych podmiotów detalicznych. Reakcja 

regulacyjna powinna zatem być 

proporcjonalnie mniej interwencyjna. Z 

drugiej strony krajowe organy regulacyjne 

muszą mieć możliwość ingerencji, jeżeli 

pojawią się problemy związane z 

konkurencją przynoszące szkodę 

użytkownikom końcowym. 

(190) Właściciele sieci, którzy nie 

prowadzą działalności na rynku 

detalicznym, i których model biznesowy 

jest zatem ograniczony do świadczenia 

usług hurtowych innym podmiotom, mogą 

mieć korzystny wpływ na tworzenie dobrze 

rozwijającego się rynku hurtowego oraz na 

konkurencyjność rynku detalicznego. 

Niemniej jednak obecność operatora 

działającego wyłącznie na rynku hurtowym 

nie musi prowadzić do skutecznej 

konkurencji na rynkach detalicznych i 

operatorzy działający wyłącznie na rynku 

hurtowym mogą zostać wyznaczeni jako 

posiadający znaczącą pozycję rynkową w 

odniesieniu do konkretnych rynków 

produktów i rynków geograficznych. 

Zagrożenia dla konkurencji wynikające z 

praktyk operatorów zgodnych z modelami 

biznesowymi działalności wyłącznie 

hurtowej mogą być mniejsze niż w 

przypadku operatorów zintegrowanych 

pionowo, pod warunkiem że model 

faktycznie dotyczy tylko działalności 

hurtowej i nie motywuje do dyskryminacji 

żadnych podmiotów detalicznych. Reakcja 

regulacyjna powinna zatem być 

proporcjonalnie mniej interwencyjna. Z 

drugiej strony krajowe organy regulacyjne 

muszą mieć możliwość ingerencji, jeżeli 

pojawią się problemy związane z 

konkurencją przynoszące szkodę 

użytkownikom końcowym. 

Or. en 

 

Poprawka   284 
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Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 191 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(191) Aby ułatwić migrację z 

tradycyjnych sieci miedzianych do sieci 

nowej generacji, co jest w interesie 

użytkowników końcowych, krajowe 

organy regulacyjne powinny mieć 

możliwość monitorowania inicjatyw 

własnych operatorów sieci w tym zakresie 

i ustanawiania, w razie potrzeby, 

odpowiednich procesów migracji, na 

przykład obejmujących wcześniejsze 

powiadomienie, przejrzystość i 

porównywalne, możliwe do 

zaakceptowania produkty dostępu po tym, 

jak właściciel sieci jasno wyrazi zamiar i 

gotowość do wyłączenia sieci miedzianej. 

Aby uniknąć nieuzasadnionych opóźnień w 

migracji, krajowe organy regulacyjne 

powinny być uprawnione do zniesienia 

obowiązków dotyczących dostępu w 

odniesieniu do sieci miedzianej z chwilą 

ustanowienia odpowiedniego procesu 

migracji. 

(191) Aby ułatwić migrację z 

tradycyjnych sieci miedzianych do sieci 

nowej generacji, co jest w interesie 

użytkowników końcowych, krajowe 

organy regulacyjne powinny mieć 

możliwość monitorowania inicjatyw 

własnych operatorów sieci w tym zakresie 

i ustanawiania, w razie potrzeby, 

odpowiednich procesów migracji, na 

przykład obejmujących wcześniejsze 

powiadomienie, określenie konkretnego 

terminu, przejrzystość i równoważne, 

możliwe do zaakceptowania produkty 

dostępu po tym, jak właściciel sieci jasno 

wyrazi zamiar i gotowość do wyłączenia 

sieci miedzianej. Aby uniknąć 

nieuzasadnionych opóźnień w migracji, 

krajowe organy regulacyjne powinny być 

uprawnione do zniesienia obowiązków 

dotyczących dostępu w odniesieniu do 

sieci miedzianej z chwilą ustanowienia 

odpowiedniego procesu migracji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   285 

Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 223 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(223) W celu skutecznego wspierania 

swobodnego przepływu towarów, usług i 

(223) W celu skutecznego wspierania 

swobodnego przepływu towarów, usług i 
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osób w Unii powinna istnieć możliwość 

korzystania z pewnych krajowych zasobów 

numeracyjnych, w szczególności pewnych 

numerów niegeograficznych w sposób 

eksterytorialny, tzn. poza terytorium 

przypisującego państwa członkowskiego i 

na całym terytorium Unii. Z uwagi na 

znaczne ryzyko oszustw związanych z 

łącznością interpersonalną, takie 

eksterytorialne użytkowanie powinno 

zostać dopuszczone w przypadku usług 

łączności elektronicznej, z wyjątkiem usług 

łączności interpersonalnej. Państwa 

członkowskie powinny zatem dopilnować, 

aby odpowiednie przepisy krajowe, w 

szczególności dotyczące ochrony 

konsumentów i inne przepisy związane z 

użytkowaniem numerów, były 

egzekwowane niezależnie od tego, w 

którym państwie członkowskim przyznano 

prawo użytkowania tych numerów. 

Powinno z tego wynikać, że krajowe 

organy regulacyjne i inne właściwe organy 

z tych państw członkowskich, gdzie 

użytkowany jest numer, są właściwe do 

stosowania ich krajowych przepisów w 

odniesieniu do przedsiębiorstwa, któremu 

przypisano dany numer. Ponadto krajowe 

organy regulacyjne tych państw 

członkowskich powinny mieć możliwość 

zwrócenia się do krajowego organu 

regulacyjnego odpowiedzialnego za 

przypisanie numeru o pomoc w 

egzekwowaniu przepisów mających 

zastosowanie w tych państwach 

członkowskich, gdzie użytkowany jest 

numer. Takie wsparcie powinno 

obejmować odstraszające sankcje, a w 

szczególności, w przypadku poważnego 

naruszenia, wycofanie prawa do 

eksterytorialnego użytkowania numerów 

przypisanych danemu przedsiębiorstwu. 

Wymogi dotyczące eksterytorialnego 

użytkowania nie powinny naruszać 

uprawnień państw członkowskich do 

blokowania, w każdym przypadku z 

osobna, dostępu do numerów lub usług, w 

sytuacji gdy jest to uzasadnione oszustwem 

osób w Unii powinna istnieć możliwość 

korzystania z pewnych krajowych zasobów 

numeracyjnych, w szczególności pewnych 

numerów niegeograficznych w sposób 

eksterytorialny, tzn. poza terytorium 

przypisującego państwa członkowskiego i 

na całym terytorium Unii. Z uwagi na 

znaczne ryzyko oszustw związanych z 

łącznością interpersonalną, takie 

eksterytorialne użytkowanie powinno 

zostać dopuszczone w przypadku usług 

łączności elektronicznej, z wyjątkiem usług 

łączności interpersonalnej. Państwa 

członkowskie powinny zatem dopilnować, 

aby odpowiednie przepisy krajowe, w 

szczególności dotyczące ochrony 

konsumentów i inne przepisy związane z 

użytkowaniem numerów, były 

egzekwowane niezależnie od tego, w 

którym państwie członkowskim przyznano 

prawo użytkowania tych numerów. 

Powinno z tego wynikać, że krajowe 

organy regulacyjne i inne właściwe organy 

z tych państw członkowskich, gdzie 

użytkowany jest numer, są właściwe do 

stosowania ich krajowych przepisów w 

odniesieniu do przedsiębiorstwa, któremu 

przypisano dany numer. Ponadto krajowe 

organy regulacyjne tych państw 

członkowskich powinny mieć możliwość 

zwrócenia się do krajowego organu 

regulacyjnego odpowiedzialnego za 

przypisanie numeru o pomoc w 

egzekwowaniu przepisów mających 

zastosowanie w tych państwach 

członkowskich, gdzie użytkowany jest 

numer. Takie wsparcie powinno 

obejmować odstraszające sankcje, a w 

szczególności, w przypadku poważnego 

naruszenia, wycofanie prawa do 

eksterytorialnego użytkowania numerów 

przypisanych danemu przedsiębiorstwu. 

Państwa członkowskie nie powinny zatem 

nakładać dodatkowych wymogów 

dotyczących eksterytorialnego 

użytkowania takich numerów, ponieważ 

utrudniłoby to transgraniczne 

użytkowanie i stworzyło barierę na rynku 
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lub niewłaściwym użytkowaniem. 

Eksterytorialne użytkowanie numerów nie 

powinno naruszać przepisów unijnych 

związanych ze świadczeniem usług 

roamingu, w tym usług związanych z 

zapobieganiem nieprawidłowemu lub 

niewłaściwemu korzystaniu z usług 

roamingu, które podlegają regulacji cen 

detalicznych i są objęte regulowanymi 

hurtowymi stawkami za roaming. Państwa 

członkowskie powinny nadal mieć 

możliwość zawierania szczegółowych 

umów z państwami trzecimi w sprawie 

eksterytorialnego użytkowania zasobów 

numeracyjnych. 

wewnętrznym, bez uszczerbku dla 
uprawnień państw członkowskich do 

blokowania, w każdym przypadku z 

osobna, dostępu do numerów lub usług, w 

sytuacji gdy jest to uzasadnione oszustwem 

lub niewłaściwym użytkowaniem. 

Eksterytorialne użytkowanie numerów nie 

powinno naruszać przepisów unijnych 

związanych ze świadczeniem usług 

roamingu, w tym usług związanych z 

zapobieganiem nieprawidłowemu lub 

niewłaściwemu korzystaniu z usług 

roamingu, które podlegają regulacji cen 

detalicznych i są objęte regulowanymi 

hurtowymi stawkami za roaming. Państwa 

członkowskie powinny nadal mieć 

możliwość zawierania szczegółowych 

umów z państwami trzecimi w sprawie 

eksterytorialnego użytkowania zasobów 

numeracyjnych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 104 Regulaminu poprawka ta jest konieczna z ważnych przyczyn związanych z 

wewnętrzną logiką tekstu. 

 

Poprawka   286 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 246 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(246) Wszelkie zmiany warunków 

umownych nałożone przez podmioty 

świadczące publicznie dostępne usługi 

łączności elektronicznej inne niż usługi 

łączności interpersonalnej 

niewykorzystujące numerów ze szkodą dla 

użytkownika końcowego – np. w związku 

z opłatami, taryfami, limitami ilości 

danych, szybkością przesyłu danych, 

zasięgiem lub przetwarzaniem danych 

(246) Wszelkie zmiany warunków 

umownych zaproponowanych przez 

podmioty świadczące publicznie dostępne 

usługi łączności elektronicznej inne niż 

usługi łączności interpersonalnej 

niewykorzystujące numerów ze szkodą dla 

użytkownika końcowego – np. w związku 

z opłatami, taryfami, limitami ilości 

danych, szybkością przesyłu danych, 

zasięgiem lub przetwarzaniem danych 
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osobowych – powinny być uznane za 

dające użytkownikowi końcowemu prawo 

do rozwiązania umowy bez ponoszenia 

żadnych kosztów, nawet jeżeli są one 

powiązane z pewnymi korzystnymi 

zmianami. 

osobowych – powinny być uznane za 

dające użytkownikowi końcowemu prawo 

do rozwiązania umowy bez ponoszenia 

żadnych kosztów, nawet jeżeli są one 

powiązane z pewnymi korzystnymi 

zmianami. 

Or. en 

 

Poprawka   287 

Morten Helveg Petersen 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 254 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(254) Zgodnie z celami Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej i 

Konwencji Narodów Zjednoczonych o 

prawach osób niepełnosprawnych, ramy 

regulacyjne powinny zapewniać wszystkim 

użytkownikom, w tym niepełnosprawnym 

użytkownikom końcowym, osobom 

starszym oraz użytkownikom o 

szczególnych potrzebach społecznych, 

łatwy dostęp do przystępnych cenowo 

usług o wysokiej jakości. Deklaracja 22 

załączona do aktu końcowego z 

Amsterdamu stanowi, że instytucje Unii 

biorą pod uwagę potrzeby osób 

niepełnosprawnych przy opracowywaniu 

środków na mocy art. 114 TFUE. 

(254) Zgodnie z celami Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej i 

Konwencji Narodów Zjednoczonych o 

prawach osób niepełnosprawnych, ramy 

regulacyjne powinny zapewniać wszystkim 

użytkownikom, w tym niepełnosprawnym 

użytkownikom końcowym, osobom 

starszym oraz użytkownikom o 

szczególnych potrzebach społecznych, 

niezależnie od ich miejsca zamieszkania w 

Unii, łatwy dostęp do przystępnych 

cenowo usług o wysokiej jakości. 

Deklaracja 22 załączona do aktu 

końcowego z Amsterdamu stanowi, że 

instytucje Unii biorą pod uwagę potrzeby 

osób niepełnosprawnych przy 

opracowywaniu środków na mocy art. 114 

TFUE. 

Or. en 

 

Poprawka   288 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 259 

 



 

PE602.947v01-00 168/176 AM\1122801PL.docx 

PL 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(259) Informacje o lokalizacji osoby 

wykonującej połączenie podnoszą poziom 

ochrony i bezpieczeństwa użytkowników 

końcowych i pomagają służbom 

ratunkowym w wykonywaniu ich 

obowiązków, pod warunkiem że 

przekazanie zgłoszenia alarmowego i 

powiązanych informacji służbom 

ratunkowym jest gwarantowane przez 

krajowy system PSAP. Odbiór 

i wykorzystanie informacji o lokalizacji 

osoby wykonującej połączenie powinny 

być zgodne z odnośnym prawem Unii o 

przetwarzaniu danych osobowych. 

Przedsiębiorstwa, które zapewniają 

lokalizację opartą na sieci powinny 

udostępniać informacje o lokalizacji osoby 

wykonującej połączenie służbom 

ratunkowym, kiedy tylko to połączenie 

dotrze do tych służb, niezależnie od użytej 

techniki. Techologie lokalizacji oparte na 

urządzeniach telefonicznych okazały się 

jednak znacznie bardziej sprawne i 

opłacalne ze względu na dostępność 

danych dostarczanych przez EGNOS i 

system satelitarny Galileo oraz inne 

globalne systemy nawigacji satelitarnej i 

dane przesyłane za pośrednictwem sieci 

WiFi. Dlatego też pochodzące z urządzeń 

telefonicznych informacje o lokalizacji 

osoby wykonującej połączenie powinny 

być uzupełnieniem dla tego rodzaju 

informacji opartych na sieci, nawet jeżeli 

lokalizacja za pomocą urządzeń 

telefonicznych może stać się dostępna 

dopiero po dokonaniu zgłoszenia 

alarmowego. Państwa członkowskie 

powinny zapewnić PSAP możliwość 

pozyskiwania informacji o lokalizacji 

osoby wykonującej połączenie i 

dysponowania tymi informacjami. 

Ustalenie i przekazanie informacji o 

lokalizacji osoby wykonującej połączenie 

powinno być bezpłatne zarówno dla 

użytkownika końcowego, jak i dla organu 

przyjmującego zgłoszenie alarmowe, bez 

(259) Informacje o lokalizacji osoby 

wykonującej połączenie podnoszą poziom 

ochrony i bezpieczeństwa użytkowników 

końcowych i pomagają służbom 

ratunkowym w wykonywaniu ich 

obowiązków, pod warunkiem że 

przekazanie zgłoszenia alarmowego i 

powiązanych informacji służbom 

ratunkowym jest gwarantowane przez 

krajowy system PSAP. Odbiór i 

wykorzystanie informacji o lokalizacji 

osoby wykonującej połączenie powinny 

być zgodne z odnośnym prawem Unii o 

przetwarzaniu danych osobowych. 

Przedsiębiorstwa, które zapewniają 

lokalizację opartą na sieci powinny 

udostępniać informacje o lokalizacji osoby 

wykonującej połączenie służbom 

ratunkowym, kiedy tylko to połączenie 

dotrze do tych służb, niezależnie od użytej 

techniki. Technologie lokalizacji oparte na 

urządzeniach telefonicznych okazały się 

jednak znacznie bardziej sprawne i 

opłacalne ze względu na dostępność 

danych dostarczanych przez EGNOS i 

system satelitarny Galileo oraz inne 

globalne systemy nawigacji satelitarnej i 

dane przesyłane za pośrednictwem sieci 

WiFi. Dlatego też pochodzące z urządzeń 

telefonicznych informacje o lokalizacji 

osoby wykonującej połączenie powinny 

być uzupełnieniem dla tego rodzaju 

informacji opartych na sieci, nawet jeżeli 

lokalizacja za pomocą urządzeń 

telefonicznych może stać się dostępna 

dopiero po dokonaniu zgłoszenia 

alarmowego. Państwa członkowskie 

powinny zapewnić PSAP możliwość 

pozyskiwania informacji o lokalizacji 

osoby wykonującej połączenie i 

dysponowania tymi informacjami. 

Ustalenie i przekazanie informacji o 

lokalizacji osoby wykonującej połączenie 

powinno być w miarę możliwości 

bezpłatne zarówno dla użytkownika 

końcowego, jak i dla organu 
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względu na sposób ich ustalenia, na 

przykład za pomocą urządzenia 

telefonicznego lub sieci, lub na sposób ich 

przekazania, na przykład za pomocą kanału 

głosowego, wiadomości tekstowej lub 

technologii protokołu internetowego. 

przyjmującego zgłoszenie alarmowe, bez 

względu na sposób ich ustalenia, na 

przykład za pomocą urządzenia 

telefonicznego lub sieci, lub na sposób ich 

przekazania, na przykład za pomocą kanału 

głosowego, wiadomości tekstowej lub 

technologii protokołu internetowego. 

Or. en 

 

Poprawka   289 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 265 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(265) Użytkownicy końcowi powinni 

mieć możliwość korzystania z gwarancji 

interoperacyjności wszelkiego sprzętu do 

odbioru telewizji cyfrowej sprzedawanego 

w Unii. Państwa członkowskie powinny 

być w stanie wymagać minimalnych 

zharmonizowanych norm w odniesieniu do 

takiego sprzętu. Takie normy powinny być 

od czasu do czasu dostosowywane w miarę 

rozwoju rynku i technologii. 

(265) Użytkownicy końcowi powinni 

mieć możliwość korzystania z gwarancji 

interoperacyjności wszelkiego 

sprzedawanego w Unii sprzętu do odbioru 

radia i telewizji cyfrowej. Państwa 

członkowskie powinny być w stanie 

wymagać minimalnych zharmonizowanych 

norm w odniesieniu do takiego sprzętu. 

Takie normy powinny być od czasu do 

czasu dostosowywane w miarę rozwoju 

rynku i technologii. 

Or. fr 

 

Poprawka   290 

Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 266 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (266a) Aby umożliwić słuchaczom 

korzystanie z usług radiowych w całej 

Europie, niezależnie od norm transmisji 

stosowanych w poszczególnych państwach 
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członkowskich, odbiorniki radiowe, w tym 

odbiorniki przeznaczone do 

zamontowania w pojazdach, powinny być 

w stanie odbierać programy radiowe 

nadawane analogowo i cyfrowo lub z 

wykorzystaniem sieci IP. Zagwarantuje to 

w epoce cyfrowej utrzymanie 

interoperacyjności, która bazuje obecnie 

na radiu FM. Zwiększy to również 

bezpieczeństwo publiczne, umożliwiając 

słuchaczom odbieranie informacji o 

sytuacjach wyjątkowych niezależnie od 

technologii, z jakiej korzystają, zarówno w 

domu, jak i w samochodzie, a w czasie 

podróży po Unii – także informacji o 

sytuacji na drodze. 

Or. fr 

 

Poprawka   291 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 269 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(269) Państwa członkowskie powinny 

być w stanie nakładać proporcjonalne 

obowiązki na przedsiębiorstwa podlegające 

ich jurysdykcji, w interesie uzasadnionym 

względami polityki publicznej, ale takie 

obowiązki powinny być nakładane tam, 

gdzie są one konieczne do osiągnięcia 

celów wynikających z interesu ogółu, 

wyraźnie określonych przez państwa 

członkowskie zgodnie z prawem Unii, oraz 

powinny być proporcjonalne i przejrzyste . 

Transmisja obowiązkowa może być 

stosowana do określonych kanałów 

radiowych i telewizyjnych oraz usług 

uzupełniających, dostarczanych przez 

określonego dostawcę usług medialnych. 

Nakładane przez państwa członkowskie 

obowiązki powinny mieć rozsądny zakres, 

to znaczy powinny być proporcjonalne i 

(269) Państwa członkowskie powinny 

być w stanie nakładać proporcjonalne i 

przejrzyste obowiązki na przedsiębiorstwa 

podlegające ich jurysdykcji, w interesie 

uzasadnionym względami polityki 

publicznej, by osiągnąć cele wynikające z 

interesu ogółu, wyraźnie określone przez 

państwa członkowskie zgodnie z prawem 

Unii. Transmisja obowiązkowa może być 

stosowana do określonych kanałów 

radiowych i audiowizualnych usług 

medialnych oraz usług uzupełniających, 

dostarczanych przez określonego dostawcę 

usług medialnych. Nakładane przez 

państwa członkowskie obowiązki powinny 

mieć rozsądny zakres, to znaczy powinny 

być proporcjonalne i przejrzyste w świetle 

jasno określonych celów interesu 

ogólnego, np. pluralizmu mediów czy 
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przejrzyste w świetle jasno określonych 

celów interesu ogólnego. Państwa 

członkowskie powinny podać obiektywne 

uzasadnienie zobowiązań do transmisji 

obowiązkowej, które nakładają w 

przepisach prawa krajowego, tak aby takie 

zobowiązania były przejrzyste, 

proporcjonalne i jasno określone. 

Zobowiązania te powinny być 

sformułowane w taki sposób, aby 

dostarczyć wystarczających zachęt do 

wydajnych inwestycji w infrastrukturę. 

Zobowiązania powinny podlegać 

okresowemu przeglądowi co najmniej co 

pięć lat, aby można było dostosowywać je 

do zmian techologicznych i rynkowych 

oraz zagwarantować, że są nadal 

proporcjonalne do wyznaczonych celów. 

Zobowiązania mogą, tam gdzie to jest 

właściwe, pociągać za sobą klauzulę o 

proporcjonalnym wynagrodzeniu. 

różnorodności kulturowej. Środki te 

powinny obejmować dobrą jakość odbioru 

określonych usług. Państwa członkowskie 

powinny podać obiektywne uzasadnienie 

zobowiązań do transmisji obowiązkowej, 

które nakładają w przepisach prawa 

krajowego, tak aby takie zobowiązania 

były przejrzyste, proporcjonalne i jasno 

określone. Zobowiązania powinny 

podlegać okresowemu przeglądowi co 

najmniej co pięć lat, aby można było 

dostosowywać je do zmian 

technologicznych i rynkowych oraz 

zagwarantować, że są nadal proporcjonalne 

do wyznaczonych celów. Zobowiązania 

mogą, tam gdzie to jest właściwe, pociągać 

za sobą klauzulę o proporcjonalnym 

wynagrodzeniu. 

Wszelkie obowiązki transmisji 

obowiązkowej są wprowadzane 

niezależnie i bez uszczerbku dla prawa 

podmiotów praw autorskich lub praw 

pokrewnych do otrzymywania godziwego 

wynagrodzenia za wykorzystywanie w 

danej sieci ich prac i utworów 

chronionych. 

Or. fr 

 

Poprawka   292 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 270 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(270) Do sieci używanych do 

rozpowszechniania programów radiowych 

lub telewizyjnych zalicza się sieci 

nadawcze kablowe, IPTV, satelitarne i 

naziemne. Można również do nich zaliczyć 

inne sieci o tyle, o ile znacząca liczba 

użytkowników końcowych używa takich 

sieci jako swojego głównego sposobu 

odbioru programów radiowych czy 

(270) Obowiązki transmisji 

obowiązkowej powinny stosować się z 

zachowaniem neutralności 

technologicznej, przy uwzględnieniu 

ciągłych zmian w systemach dystrybucji 

mediów i trendach konsumpcyjnych. Do 

sieci i usług łączności elektronicznej i 

usług używanych do rozpowszechniania 

programów radiowych lub świadczenia 
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telewizyjnych. W zakres transmisji 

obowiązkowej może wchodzić transmisja 

specjalnie pomyślana w celu umożliwienia 

odpowiedniego dostępu użytkownikom 

niepełnosprawnym. Podobnie, usługi 

uzupełniające obejmują m.in. usługi 

mające na celu ułatwienie dostępu 

niepełnosprawnych użytkowników 

końcowych, takie jak wideotekst, 

wyświetlane listy dialogowe, dźwiękowa 

ścieżka narracyjna i język migowy. Z 

powodu rozpowszechnienia oferty i 

odbioru usług telewizji hybrydowej i 

utrzymującej się popularności 

elektronicznych przewodników po 

programach (EPG) umożliwiających wybór 

użytkownikom, przekaz danych 

dotyczących programów w celu 

zapewnienia tych funkcji może wejść w 

zakres transmisji obowiązkowej. 

usług audiowizualnych zalicza się sieci 

nadawcze kablowe, IPTV, satelitarne i 

naziemne. Można również do nich zaliczyć 

inne sieci i usługi, jeżeli znaczna liczba 

użytkowników końcowych korzysta z nich, 

by odbierać programy radiowe czy 

audiowizualne usługi medialne. 

W tym kontekście kryteria istotne dla 

określenia „znacznej liczby użytkowników 

końcowych” powinny uwzględniać m.in. 

rozwój technologiczny i modele 

konsumpcji szczególnych grup 

użytkowników końcowych. 

W zakres transmisji obowiązkowej może 

wchodzić transmisja specjalnie pomyślana 

w celu umożliwienia odpowiedniego 

dostępu użytkownikom niepełnosprawnym. 

Podobnie, usługi uzupełniające obejmują 

m.in. usługi mające na celu ułatwienie 

dostępu niepełnosprawnych użytkowników 

końcowych, takie jak wideotekst, 

wyświetlane listy dialogowe, dźwiękowa 

ścieżka narracyjna i język migowy. Z 

powodu rozpowszechnienia oferty i 

odbioru usług telewizji hybrydowej i 

utrzymującej się popularności 

elektronicznych przewodników po 

programach (EPG) i innych ułatwień 

przeglądania umożliwiających wybór 

użytkownikom przekaz danych 

dotyczących programów w celu 

zapewnienia tych funkcji może wejść w 

zakres transmisji obowiązkowej. 

Te obowiązki transmisji powinny 

umożliwiać użytkownikom końcowym 

dostęp do usług telewizji hybrydowej, 

które mogą obejmować audiowizualne 

usługi medialne, usługi radiowe i usługi 

audio, usługi interaktywne oferujące 

dostęp do aplikacji, gier, możliwości 

głosowania, klipów, tekstów, obrazów, 

ilustracji i elementów graficznych. 

Or. fr 

 

Poprawka   293 
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Eva Kaili 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 270 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(270) Do sieci używanych do 

rozpowszechniania programów radiowych 

lub telewizyjnych zalicza się sieci 

nadawcze kablowe, IPTV, satelitarne i 

naziemne. Można również do nich zaliczyć 

inne sieci o tyle, o ile znacząca liczba 

użytkowników końcowych używa takich 

sieci jako swojego głównego sposobu 

odbioru programów radiowych czy 

telewizyjnych. W zakres transmisji 

obowiązkowej może wchodzić transmisja 

specjalnie pomyślana w celu umożliwienia 

odpowiedniego dostępu użytkownikom 

niepełnosprawnym. Podobnie, usługi 

uzupełniające obejmują m.in. usługi 

mające na celu ułatwienie dostępu 

niepełnosprawnych użytkowników 

końcowych, takie jak wideotekst, 

wyświetlane listy dialogowe, dźwiękowa 

ścieżka narracyjna i język migowy. Z 

powodu rozpowszechnienia oferty i 

odbioru usług telewizji hybrydowej i 

utrzymującej się popularności 

elektronicznych przewodników po 

programach (EPG) umożliwiających wybór 

użytkownikom, przekaz danych 

dotyczących programów w celu 

zapewnienia tych funkcji może wejść w 

zakres transmisji obowiązkowej. 

(270) Należy stosować transmisję 

obowiązkową w sposób technologicznie 

neutralny, uwzględniając ewolucję 

systemów dystrybucji mediów i trendy 

konsumenckie. 

 Do sieci i usług łączności elektronicznej 

używanych do rozpowszechniania 

programów radiowych lub świadczenia 

usług audiowizualnych zalicza się sieci 

nadawcze kablowe, IPTV, satelitarne i 

naziemne. Można również do nich zaliczyć 

inne sieci i usługi w stopniu, w jakim są 

one wykorzystywane przez znaczącą liczbę 

użytkowników końcowych do odbioru 

programów radiowych i audiowizualnych 

usług medialnych. Właściwe kryteria 

oceny terminu „znacząca liczba 
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użytkowników końcowych” w tym 

kontekście mogą uwzględniać między 

innymi rozwój technologiczny i wzorce 

konsumpcji określonej grupy 

użytkowników końcowych. 

W zakres transmisji obowiązkowej może 

wchodzić transmisja specjalnie pomyślana 

w celu umożliwienia odpowiedniego 

dostępu użytkownikom niepełnosprawnym. 

Podobnie, usługi uzupełniające obejmują 

m.in. usługi mające na celu ułatwienie 

dostępu niepełnosprawnych użytkowników 

końcowych, takie jak wideotekst, 

wyświetlane listy dialogowe, dźwiękowa 

ścieżka narracyjna i język migowy. Z 

powodu rozpowszechnienia oferty i 

odbioru usług telewizji hybrydowej i 

popularności elektronicznych 

przewodników po programach (EPG) i 

innych środków nawigacji 
umożliwiających wybór użytkownikom, 

przekaz danych dotyczących programów w 

celu zapewnienia tych funkcji może wejść 

w zakres transmisji obowiązkowej. 

Transmisja obowiązkowa powinna 

umożliwiać dostęp użytkowników 

końcowych do usług telewizji hybrydowej. 

Or. en 

 

Poprawka   294 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 270 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(270) Do sieci używanych do 

rozpowszechniania programów radiowych 

lub telewizyjnych zalicza się sieci 

nadawcze kablowe, IPTV, satelitarne i 

naziemne. Można również do nich zaliczyć 

inne sieci o tyle, o ile znacząca liczba 

użytkowników końcowych używa takich 

(270) Należy stosować transmisję 

obowiązkową w sposób technologicznie 

neutralny, uwzględniając ewolucję 

systemów dystrybucji mediów i trendy 

konsumenckie. 
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sieci jako swojego głównego sposobu 

odbioru programów radiowych czy 

telewizyjnych. W zakres transmisji 

obowiązkowej może wchodzić transmisja 

specjalnie pomyślana w celu umożliwienia 

odpowiedniego dostępu użytkownikom 

niepełnosprawnym. Podobnie, usługi 

uzupełniające obejmują m.in. usługi 

mające na celu ułatwienie dostępu 

niepełnosprawnych użytkowników 

końcowych, takie jak wideotekst, 

wyświetlane listy dialogowe, dźwiękowa 

ścieżka narracyjna i język migowy. Z 

powodu rozpowszechnienia oferty i 

odbioru usług telewizji hybrydowej i 

utrzymującej się popularności 

elektronicznych przewodników po 

programach (EPG) umożliwiających wybór 

użytkownikom, przekaz danych 

dotyczących programów w celu 

zapewnienia tych funkcji może wejść w 

zakres transmisji obowiązkowej. 

 Do sieci i usług łączności elektronicznej 

używanych do rozpowszechniania 

programów radiowych lub świadczenia 

usług audiowizualnych zalicza się sieci 

nadawcze kablowe, IPTV, satelitarne i 

naziemne. Można również do nich zaliczyć 

inne sieci i usługi w stopniu, w jakim są 

one wykorzystywane przez znaczącą liczbę 

użytkowników końcowych do odbioru 

programów radiowych i audiowizualnych 

usług medialnych. Właściwe kryteria 

oceny terminu „znacząca liczba 

użytkowników końcowych” w tym 

kontekście mogą uwzględniać między 

innymi rozwój technologiczny i wzorce 

konsumpcji określonej grupy 

użytkowników końcowych. 

W zakres transmisji obowiązkowej może 

wchodzić transmisja specjalnie pomyślana 

w celu umożliwienia odpowiedniego 

dostępu użytkownikom niepełnosprawnym. 

Podobnie, usługi uzupełniające obejmują 

m.in. usługi mające na celu ułatwienie 

dostępu niepełnosprawnych użytkowników 

końcowych, takie jak wideotekst, 
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wyświetlane listy dialogowe, dźwiękowa 

ścieżka narracyjna i język migowy. Z 

powodu rozpowszechnienia oferty i 

odbioru usług telewizji hybrydowej i 

popularności elektronicznych 

przewodników po programach (EPG) i 

innych środków nawigacji 
umożliwiających wybór użytkownikom, 

przekaz danych dotyczących programów w 

celu zapewnienia tych funkcji może wejść 

w zakres transmisji obowiązkowej. 

Transmisja obowiązkowa powinna 

umożliwiać dostęp użytkowników 

końcowych do usług telewizji hybrydowej. 

Or. en 

 

Poprawka   295 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 270 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (270a) Pojęcie „elektronicznego 

przewodnika po programach” należy 

rozszerzać dynamicznie ze względu na 

stały postęp technologiczny, narzędzia 

prezentacji i przeglądania w sieciach 

wykorzystywanych do dystrybucji 

programów radiowych lub 

audiowizualnych usług medialnych oraz 

usług telewizji hybrydowej. Należy 

uwzględniać również rozwój tych usług. 

Or. fr 

 


