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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W celu zwiększenia inwestycji, innowacyjności i korzyści dla konsumentów w dziedzinie 
łączności elektronicznej Europa potrzebuje spójnych ram regulacyjnych, które 
respektowałyby zarówno konieczność większej współpracy w UE, jak i różnorodność rynków 
telekomunikacyjnych obecnych w państwach członkowskich.

Krajowe organy regulacyjne czerpałyby korzyści z pogłębionej współpracy ze sobą, jak i z 
zachowania znacznego stopnia autonomii ze strony Komisji oraz rządów krajowych jeśli 
chodzi o ocenę problemów na rynkach krajowych i zaradzenie im. Ponieważ skomplikowane 
kwestie powstałe na płaszczyźnie państw członkowskich i między nimi wymagają 
precyzyjnego ich rozważenia i otwartego dialogu, mechanizm oparty na zasięganiu opinii i 
koordynacji okaże się skuteczniejszy niż taki, który zakłada mandat i możliwość weta. 
Komisja powinna mieć możliwość zalecać danemu organowi regulacyjnemu przyjęcie lub 
wycofanie poszczególnych projektowanych środków, a krajowy organ regulacyjny może w 
ciągu trzech miesięcy wnieść poprawki lub wycofać projektowane środki.

Krajowe organy regulacyjne powinny być wyposażone w narzędzia pozwalające pogłębić 
konkurencyjność rynku. Podczas gdy poszczególne rynki krajowe wymagać będą różnych 
rozwiązań, krajowe organy regulacyjne powinny dysponować możliwością rozdziału 
funkcjonalnego, jako potencjalnym rozwiązaniem problemu deficytu regulacyjnego.

Zgodnie z poszanowaniem specyficznych potrzeb i warunków na rynkach państw 
członkowskich, w porozumieniu z Komisją i w jak najskuteczniejszy i najwłaściwszy sposób 
krajowe organy regulacyjne zajmą się zarządzaniem widmem i harmonizacją. Podejmowanie 
optymalnych decyzji w zakresie rozdzielania i przyznawania częstotliwości odbywać się 
będzie z poszanowaniem technologicznej neutralności, uwzględniając przy tym decyzje 
organizacji międzynarodowych zajmujących się zarządzaniem widmem radiowym.

Poprawa bezpieczeństwa i integralności ma kluczowe znaczenie dla rozszerzania sieci 
łączności elektronicznej Europy. Podczas gdy sieci i usługi elektroniczne zbliżają Europę za 
sprawą łączności, większy potencjał szkody niosą ze sobą zagrożenia w postaci przypadków 
naruszenia bezpieczeństwa. Środki zabezpieczające powinny być proporcjonalne do 
zagrożenia, pozostając przy tym właściwe dla okoliczności, tak by Komisja w porozumieniu z 
krajowymi organami regulacyjnymi dysponowała uprawnieniami do przyjmowania 
technicznych środków wykonawczych. Przedsiębiorstwa powinny powiadamiać krajowe 
organy regulacyjne o poważnych przypadkach naruszania bezpieczeństwa, których definicja 
powinna zostać określona przez poszczególne krajowe organy regulacyjne.

Komisja proponuje, by wraz z osiągnięciem większej konkurencyjności rynku regulację tego 
sektora pozostawić w gestii polityki konkurencji. Należy posunąć to o krok naprzód za 
sprawą klauzul wygaśnięcia, określających terminy ukończenia prac.

POPRAWKI
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Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o 
naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Szczegółowe uregulowania rynkowe 
ex-ante sektora jako część niniejszych ram 
biorą pod uwagę przejście z systemu 
dawnych monopolów na konkurencyjne 
rynki sieci i usług łączności 
elektronicznej. Wraz z osiągnięciem 
konkurencyjnych rynków, powinno się 
zrezygnować z uregulowań ex-ante, i 
stosować wyłącznie wspólnotowe i 
krajowe prawo konkurencji. Potencjalne 
korzyści sektora wynikające z ex-ante 
uregulowań w zakresie cen i dostępu z 
czasem znacznie się zmniejszą wraz z 
rosnącą dynamiką europejskich rynków 
łączności elektronicznej. Rynki łączności 
elektronicznej wykazują w ostatnich 
latach silną dynamikę konkurencyjności i 
najprawdopodobniej w nadchodzących 
latach konkurencja nadal będzie rosnąć.
Aby zapewnić terminowe przejście na 
wyłącznie krajowe i wspólnotowe prawo 
konkurencji, przepisy niniejszej dyrektywy 
w zakresie szczegółowych uregulowań ex-
ante sektora powinny wygasnąć z 
określoną datą, chyba że Komisja wykaże, 
że po upływie tej daty uregulowania ex-
ante nadal są wymagane.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W związku z powyższym Komisja 
przedstawiła wstępne wyniki przeglądu w 
komunikacie do Rady, Parlamentu 
Europejskiego, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów z dnia 29 czerwca 2006 r. w 
sprawie przeglądu ram regulacyjnych sieci 
i usług łączności elektronicznej UE. Na 
podstawie tych wstępnych wyników 
odbyły się konsultacje publiczne, w 
ramach których uznano ciągły brak rynku 
wewnętrznego łączności elektronicznej za 
najważniejszy aspekt wymagający 
poruszenia. Stwierdzono w szczególności, 
że fragmentacja uregulowań i niespójność 
pomiędzy działaniami krajowych organów 
regulacyjnych mogą zagrażają nie tylko 
konkurencyjności sektora, ale także 
istotnym korzyściom dla konsumentów, 
które można by uzyskać z transgranicznej 
konkurencji .

(2) W związku z powyższym Komisja 
przedstawiła wstępne wyniki przeglądu w 
komunikacie do Rady, Parlamentu 
Europejskiego, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów z dnia 29 czerwca 2006 r. w 
sprawie przeglądu ram regulacyjnych sieci 
i usług łączności elektronicznej UE. Na 
podstawie tych wstępnych wyników 
odbyły się konsultacje publiczne, które 
wykazały poparcie dla kontynuowania 
obecnego modelu ram. Obecny model ram 
wprowadza techniczne dostosowania o 
charakterze przejściowym celem 
zapewnienia tego, że pełne przejście na 
prawo konkurencji rzeczywiście się 
dokona, gdyż charakter ram pozostaje 
przejściowy i wymaga przeglądu do 31 
grudnia 2013 r., do kiedy to przepisy 
niniejszej dyrektywy wygasną, jeżeli 
rozwinie się w pełni konkurencyjny rynek 
telekomunikacyjny.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W związku z tym konieczne jest 
zreformowanie ram regulacyjnych sieci i 
usług łączności elektronicznej UE w celu 
ostatecznego utworzenia rynku 
wewnętrznego łączności elektronicznej 
poprzez wzmocnienie wspólnotowego 
mechanizmu służącego do regulacji 
operatorów ze znaczącą pozycją rynkową 
na kluczowych rynkach. Jest to 
uzupełnione przez utworzenie 
Europejskiego Urzędu ds. Rynku 
Łączności Elektronicznej (zwanego dalej 
„Urzędem”) na mocy rozporządzenia 

(3) W związku z tym konieczne jest 
zreformowanie ram regulacyjnych sieci i 
usług łączności elektronicznej UE w celu 
ostatecznego utworzenia rynku 
wewnętrznego łączności elektronicznej 
poprzez wzmocnienie wspólnotowego 
mechanizmu służącego do regulacji 
operatorów ze znaczącą pozycją rynkową 
na kluczowych rynkach. Reforma obejmuje 
również zdefiniowanie efektywnej i 
skoordynowanej strategii zarządzania 
widmem w celu uzyskania jednolitej 
europejskiej przestrzeni informacyjnej oraz 
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[…/…./WE] z dnia [data] Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Reforma obejmuje 
również zdefiniowanie efektywnej strategii 
zarządzania widmem w celu uzyskania 
jednolitej europejskiej przestrzeni 
informacyjnej oraz wzmocnienie 
przepisów dotyczących niepełnosprawnych 
użytkowników w celu uzyskania 
zintegrowanego społeczeństwa 
informacyjnego.

wzmocnienie przepisów dotyczących 
niepełnosprawnych użytkowników w celu 
uzyskania zintegrowanego społeczeństwa 
informacyjnego.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy podkreślić niezależność 
krajowych organów regulacyjnych, tak aby 
zapewnić skuteczniejsze stosowanie przez 
nie ram regulacyjnych i zwiększenie ich 
uprawnień oraz przewidywalności ich 
decyzji. W tym celu konieczne jest 
wprowadzenie do prawa krajowego 
wyraźnych przepisów zapewniających 
ochronę krajowego organu regulacyjnego 
podczas wykonywania jego zadań przed 
interwencją zewnętrzną lub naciskami 
politycznymi, które mogłyby zagrozić 
niezależności dokonywanej przez niego 
oceny rozpatrywanych spraw. Takie 
zewnętrzne wpływy sprawiają, że krajowy 
organ legislacyjny nie nadaje się do 
pełnienia roli krajowego organu 
regulacyjnego na podstawie ram 
regulacyjnych. W tym celu konieczne jest 
ustalenie z góry zasad dotyczących 
podstaw dla zwalniania szefa krajowego 
organu regulacyjnego w celu usunięcia 
wszelkich uzasadnionych wątpliwości co 
do neutralności tego organu i jego 
odporności na wpływy zewnętrzne. Ważne 
jest, aby krajowe organy regulacyjne miały 
swój własny budżet, tak aby mogły 
w szczególności dokonać rekrutacji 
wystarczającej liczby wykwalifikowanych 

(6) Należy podkreślić niezależność 
krajowych organów regulacyjnych, tak aby 
zapewnić skuteczniejsze stosowanie przez 
nie ram regulacyjnych i zwiększenie ich 
uprawnień oraz przewidywalności ich 
decyzji. W tym celu konieczne jest 
wprowadzenie do prawa krajowego 
wyraźnych przepisów zapewniających 
ochronę krajowego organu regulacyjnego 
podczas wykonywania jego zadań przed 
interwencją zewnętrzną lub naciskami 
politycznymi, które mogłyby zagrozić 
niezależności dokonywanej przez niego 
oceny rozpatrywanych spraw. Takie 
zewnętrzne wpływy sprawiają, że krajowy 
organ legislacyjny nie nadaje się do 
pełnienia roli krajowego organu 
regulacyjnego na podstawie ram 
regulacyjnych. W tym celu konieczne jest 
ustalenie z góry zasad dotyczących 
podstaw dla zwalniania szefa krajowego 
organu regulacyjnego w celu usunięcia 
wszelkich uzasadnionych wątpliwości co 
do neutralności tego organu i jego 
odporności na wpływy zewnętrzne.
Przyczyny takiego zwolnienia, oprócz 
tych, które mogłyby negatywnie wpłynąć 
na wizerunek instytucji, muszą zostać 
przedstawione publicznie. Ważne jest, aby 
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pracowników. W celu zapewnienia 
przejrzystości powinny go publikować co 
roku.

krajowe organy regulacyjne miały swój 
własny budżet, tak aby mogły 
w szczególności dokonać rekrutacji 
wystarczającej liczby wykwalifikowanych 
pracowników. W celu zapewnienia 
przejrzystości powinny go publikować co 
roku.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Mechanizm wspólnotowy 
umożliwiający Komisji wymaganie od 
krajowych organów regulacyjnych 
wycofania się z planowanych środków 
dotyczących definiowania rynku 
i wyznaczania operatorów o znaczącej 
pozycji rynkowej przyczynił się znacznie 
do uzyskania spójnego podejścia przy 
identyfikowaniu okoliczności, w których 
można stosować uregulowania ex ante, i w 
których operatorzy podlegają takim 
uregulowaniom. Jednak nie istnieje 
równoważny mechanizm do stosowania 
w odniesieniu do środków naprawczych. 
Monitorowanie rynku realizowane przez 
Komisję, a w szczególności doświadczenie 
związane z art. 7 dyrektywy ramowej, 
wykazało, że niezgodności w stosowaniu 
środków naprawczych przez krajowe 
organy regulacyjne, nawet w podobnych 
warunkach rynkowych, osłabiają rynek 
wewnętrzny łączności elektronicznej, nie 
zapewniają równych warunków 
operatorom prowadzącym działalność w 
różnych państwach członkowskich i 
uniemożliwiają uzyskanie korzyści przez 
konsumentów, wynikających 
z transgranicznej konkurencyjności i usług. 
Komisja powinna uzyskać uprawnienia do 
wymagania od krajowych organów 
regulacyjnych, aby wycofały projektowane 

(11) Mechanizm wspólnotowy 
umożliwiający Komisji wymaganie od 
krajowych organów regulacyjnych 
wycofania się z planowanych środków 
dotyczących definiowania rynku 
i wyznaczania operatorów o znaczącej 
pozycji rynkowej przyczynił się znacznie 
do uzyskania spójnego podejścia przy 
identyfikowaniu okoliczności, w których 
można stosować uregulowania ex ante, i w 
których operatorzy podlegają takim 
uregulowaniom. Jednak nie istnieje 
równoważny mechanizm do stosowania 
w odniesieniu do środków naprawczych.
Monitorowanie rynku realizowane przez 
Komisję, a w szczególności doświadczenie 
związane z art. 7 dyrektywy ramowej, 
wykazało, że niezgodności w stosowaniu 
środków naprawczych przez krajowe 
organy regulacyjne, nawet w podobnych 
warunkach rynkowych, osłabiają rynek 
wewnętrzny łączności elektronicznej, nie 
zapewniają równych warunków 
operatorom prowadzącym działalność w 
różnych państwach członkowskich i 
uniemożliwiają uzyskanie korzyści przez 
konsumentów, wynikających 
z transgranicznej konkurencyjności i usług.
Komisja może uzyskać uprawnienia do 
negocjowania z krajowymi organami 
regulacyjnymi wycofanie projektowanych 
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środki dotyczące środków naprawczych 
wybranych przez krajowe organy 
regulacyjne. Aby zapewnić spójne 
stosowanie ram regulacyjnych 
we Wspólnocie, Komisja powinna 
skonsultować się z Urzędem przed 
podjęciem decyzji.

środków dotyczących środków 
naprawczych wybranych przez krajowe 
organy regulacyjne. Aby zapewnić spójne 
stosowanie ram regulacyjnych 
we Wspólnocie, Komisja powinna 
skonsultować się z Urzędem przed 
podjęciem tych negocjacji.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Podobnie, ze względu na konieczność 
uniknięcia próżni regulacyjnej w sektorze 
charakteryzującym się szybkimi zmianami, 
gdyby przyjęcie ponownie zgłoszonego 
projektowanego środka dalej tworzyło 
barierę dla jednolitego rynku lub było 
niezgodne z prawem wspólnotowym, 
Komisja powinna mieć uprawnienia do 
nakazania właściwemu krajowemu 
organowi regulacyjnemu, po konsultacji z 
Urzędem, nałożenia określonego środka 
naprawczego w wyznaczonym terminie.

(13) Podobnie, ze względu na konieczność 
uniknięcia próżni regulacyjnej w sektorze 
charakteryzującym się szybkimi zmianami, 
gdyby przyjęcie ponownie zgłoszonego 
projektowanego środka dalej tworzyło 
barierę dla jednolitego rynku lub było 
niezgodne z prawem wspólnotowym, 
Komisja powinna mieć uprawnienia do 
zalecenia właściwemu krajowemu 
organowi regulacyjnemu, po konsultacji z 
Urzędem, nałożenia określonego środka 
naprawczego w wyznaczonym terminie.
Jeżeli odnośny krajowy organ regulacyjny 
nie przyjmie tego zalecenia, powinien 
opublikować swe uzasadnienie w 
precyzyjnej i przejrzystej formie.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ze względu na krótkie terminy, 
kompetencje dotyczące mechanizmu 
konsultacji wspólnotowych należy 
przyznać Komisji, aby mogła ona podjąć 

(14) Ze względu na krótkie terminy 
dotyczące mechanizmu konsultacji 
wspólnotowych, Komisja w porozumieniu 
z krajowymi organami regulacyjnymi 
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środki wykonawcze prowadzące do 
uproszczenia procedur wymiany informacji 
pomiędzy Komisją a krajowymi organami 
regulacyjnymi, na przykład w przypadkach 
dotyczących stabilnych rynków lub 
obejmujących jedynie niewielkie zmiany 
wcześniej zgłaszanych środków bądź też w 
celu umożliwienia wprowadzenia 
zwolnienia z obowiązku zgłaszania w 
związku z dążeniem do uproszczenia 
procedur w niektórych przypadkach.

może podjąć środki wykonawcze 
prowadzące do uproszczenia procedur 
wymiany informacji pomiędzy Komisją 
a krajowymi organami regulacyjnymi, na 
przykład w przypadkach dotyczących 
stabilnych rynków lub obejmujących 
jedynie niewielkie zmiany wcześniej 
zgłaszanych środków bądź też w celu 
umożliwienia wprowadzenia zwolnienia 
z obowiązku zgłaszania w związku z 
dążeniem do uproszczenia procedur 
w niektórych przypadkach.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) 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 w 
podeszłym wieku i użytkownikom ze 
szczególnymi potrzebami społecznymi, 
łatwy dostęp do przystępnych cenowo
usług wysokiej jakości. Deklaracja 22 
załączona do aktu końcowego z 
Amsterdamu stanowi, że instytucje 
Wspólnoty będą brały pod uwagę potrzeby 
osób niepełnosprawnych przy 
projektowaniu środków podlegających art. 
95 Traktatu.

(15) 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 w 
podeszłym wieku i użytkownikom ze 
szczególnymi potrzebami społecznymi, 
łatwy dostęp do usług łączności 
elektronicznej. Deklaracja 22 załączona do 
aktu końcowego z Amsterdamu stanowi, że 
instytucje Wspólnoty będą brały pod 
uwagę potrzeby osób niepełnosprawnych 
przy projektowaniu środków 
podlegających art. 95 Traktatu.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Granice krajowe mają coraz mniejsze 
znaczenie dla określania optymalnego 
wykorzystania widma radiowego. 
Fragmentacja zarządzania prawami 
dostępu do spektrum ogranicza inwestycje 
i innowacje i nie pozwala operatorom i 
producentom urządzeń na uzyskiwanie 
korzyści z ekonomii skali, utrudniając w 
ten sposób rozwój rynku wewnętrznego 
sieci i usług łączności elektronicznej z 
wykorzystaniem widma radiowego.

(19) Granice krajowe mają coraz mniejsze 
znaczenie dla określania optymalnego 
wykorzystania widma radiowego.
Fragmentacja zarządzania prawami 
dostępu do spektrum ogranicza inwestycje 
i innowacje i może nie pozwolić 
operatorom i producentom urządzeń na 
uzyskiwanie korzyści z ekonomii skali, 
utrudniając w ten sposób rozwój rynku 
wewnętrznego sieci i usług łączności 
elektronicznej z wykorzystaniem widma 
radiowego.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Do kompetencji państw 
członkowskich należy określanie zakresu i 
charakteru każdego wyjątku dotyczącego 
wspierania różnorodności kulturowej i 
językowej oraz pluralizmu mediów, 
zgodnie ze swoimi prawami krajowymi.

(23) Do kompetencji państw 
członkowskich należy określanie zakresu i 
charakteru każdego wyjątku dotyczącego 
wspierania różnorodności kulturowej i 
językowej oraz pluralizmu mediów, 
zgodnie ze swoimi prawami krajowymi, o 
ile nie podważa to zasady kraju 
pochodzenia.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Ze względu na wpływ wyjątków na 
rozwój rynku wewnętrznego usług 
łączności elektronicznej Komisja powinna 
mieć możliwość harmonizacji zakresu i 
charakteru wszelkich wyjątków od zasad 

(26) Ze względu na wpływ wyjątków na 
rozwój rynku wewnętrznego usług 
łączności elektronicznej Komisja w 
porozumieniu z krajowymi organami 
regulacyjnymi może mieć możliwość 
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neutralności technologii i usług, innych niż 
te mające na celu zapewnienie promocji
różnorodności kulturowej i językowej oraz 
pluralizmu mediów, biorąc pod uwagę 
zharmonizowane warunki techniczne w 
zakresie dostępności i efektywnego 
użytkowania częstotliwości radiowych na 
mocy decyzji nr 676/2002/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 
r. w sprawie ram regulacyjnych 
dotyczących polityki spektrum radiowego 
we Wspólnocie Europejskiej („decyzja o 
spektrum radiowym”).

harmonizacji zakresu i charakteru 
wszelkich wyjątków od zasad neutralności 
technologii i usług, innych niż te mające na 
celu zapewnienie promocji różnorodności 
kulturowej i językowej oraz pluralizmu 
mediów, biorąc pod uwagę 
zharmonizowane warunki techniczne w 
zakresie dostępności i efektywnego 
użytkowania częstotliwości radiowych na 
mocy decyzji nr 676/2002/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 
r. w sprawie ram regulacyjnych 
dotyczących polityki spektrum radiowego 
we Wspólnocie Europejskiej („decyzja o 
spektrum radiowym”).

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W celu promowania funkcjonowania 
rynku wewnętrznego oraz wspierania 
rozwoju usług transgranicznych, Komisja 
powinna uzyskać uprawnienia do 
nakładania na Urząd określonych zadań w 
dziedzinie numeracji. Co więcej, aby 
umożliwić obywatelom państw 
członkowskich, w tym osobom 
podróżującym i użytkownikom 
niepełnosprawnym, dostęp do pewnych 
usług przy użyciu tych samych, 
rozpoznawalnych numerów, po podobnych 
cenach, we wszystkich państwach 
członkowskich, uprawnienia Komisji do 
podejmowania technicznych środków 
wykonawczych powinny obejmować 
również w razie potrzeby właściwą zasadę 
taryfową lub właściwy mechanizm 
taryfowy.

(29) W celu promowania funkcjonowania 
rynku wewnętrznego oraz wspierania 
rozwoju usług transgranicznych, Komisja 
za zgodą krajowych organów 
regulacyjnych może uzyskać uprawnienia 
do nakładania na Urząd określonych zadań 
w dziedzinie numeracji. Co więcej, aby 
umożliwić obywatelom państw 
członkowskich, w tym osobom 
podróżującym i użytkownikom 
niepełnosprawnym, dostęp do pewnych 
usług przy użyciu tych samych, 
rozpoznawalnych numerów, po podobnych 
cenach, we wszystkich państwach 
członkowskich, uprawnienia Komisji do 
podejmowania technicznych środków 
wykonawczych powinny obejmować 
również w razie potrzeby właściwą zasadę 
taryfową lub właściwy mechanizm 
taryfowy.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Konieczne jest wzmocnienie 
uprawnień państw członkowskich wobec 
posiadaczy praw drogi, aby zapewnić 
wprowadzanie lub rozwijanie nowych sieci 
w sposób odpowiedzialny wobec 
środowiska naturalnego, niezależnie od 
zobowiązania jakiegokolwiek operatora o 
znaczącej pozycji rynkowej do 
zapewnienia dostępu do jego sieci 
łączności elektronicznej. Krajowe organy 
regulacyjne powinny mieć możliwość 
indywidualnego nakładania wymogów 
współużytkowania przewodów, masztów, 
anten i wejść do budynków oraz lepszej 
koordynacji przeprowadzanych prac. 
Poprawa współużytkowania urządzeń 
może doprowadzić do istotnej poprawy 
konkurencji i obniżenia ogólnego kosztu 
finansowego i środowiskowego 
rozmieszczania infrastruktury łączności 
elektronicznej dla przedsiębiorstw.

(31) Konieczne jest wzmocnienie 
uprawnień państw członkowskich wobec 
posiadaczy praw drogi, aby zapewnić 
wprowadzanie lub rozwijanie nowych sieci 
w sposób odpowiedzialny wobec 
środowiska naturalnego, niezależnie od 
zobowiązania jakiegokolwiek operatora o 
znaczącej pozycji rynkowej do 
zapewnienia dostępu do jego sieci 
łączności elektronicznej. Krajowe organy 
regulacyjne powinny mieć możliwość 
indywidualnego nakładania wymogów 
współużytkowania przewodów, masztów, 
anten i wejść do budynków oraz lepszej 
koordynacji przeprowadzanych prac tam, 
gdzie brakuje konkurencji w zakresie 
infrastruktury. Poprawa 
współużytkowania urządzeń może 
doprowadzić do istotnej poprawy 
konkurencji i obniżenia ogólnego kosztu 
finansowego i środowiskowego 
rozmieszczania infrastruktury łączności 
elektronicznej dla przedsiębiorstw.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Konieczne jest wzmocnienie 
uprawnień państw członkowskich wobec 
posiadaczy praw drogi, aby zapewnić 
wprowadzanie lub rozwijanie nowych sieci 
w sposób odpowiedzialny wobec 
środowiska naturalnego, niezależnie od 
zobowiązania jakiegokolwiek operatora o 
znaczącej pozycji rynkowej do 
zapewnienia dostępu do jego sieci 

(31) Konieczne jest wzmocnienie 
uprawnień państw członkowskich wobec 
posiadaczy praw drogi, aby zapewnić 
wprowadzanie lub rozwijanie nowych sieci 
w sposób odpowiedzialny wobec 
środowiska naturalnego, niezależnie od 
zobowiązania jakiegokolwiek operatora o 
znaczącej pozycji rynkowej do 
zapewnienia dostępu do jego sieci 
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łączności elektronicznej. Krajowe organy 
regulacyjne powinny mieć możliwość 
indywidualnego nakładania wymogów 
współużytkowania przewodów, masztów, 
anten i wejść do budynków oraz lepszej 
koordynacji przeprowadzanych prac.
Poprawa współużytkowania urządzeń 
może doprowadzić do istotnej poprawy 
konkurencji i obniżenia ogólnego kosztu 
finansowego i środowiskowego 
rozmieszczania infrastruktury łączności 
elektronicznej dla przedsiębiorstw.

łączności elektronicznej. Krajowe organy 
regulacyjne powinny mieć możliwość 
indywidualnego nakładania wymogów 
współużytkowania przewodów, masztów, 
anten i wejść do budynków oraz lepszej 
koordynacji przeprowadzanych prac tam, 
gdzie panuje stan regulacyjnego deficytu 
w stosunku do konkurencji w zakresie 
infrastruktury. Poprawa 
współużytkowania urządzeń może 
doprowadzić do istotnej poprawy 
konkurencji i obniżenia ogólnego kosztu 
finansowego i środowiskowego 
rozmieszczania infrastruktury łączności 
elektronicznej dla przedsiębiorstw.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Wiarygodne i bezpieczne 
przekazywanie informacji przez sieci 
łączności elektronicznej odgrywa coraz 
ważniejszą rolę w całej gospodarce i 
społeczeństwie. Złożoność systemów, 
awarie techniczne lub błędy ludzkie, 
wypadki lub ataki mogą wpływać na 
funkcjonowanie i dostępność infrastruktur 
fizycznych dostarczających ważne usługi 
obywatelom UE, w tym usługi e-Rządu. 
Dlatego krajowe organy regulacyjne 
powinny zapewnić utrzymanie 
integralności i bezpieczeństwa publicznych 
sieci łączności. Urząd powinien 
przyczyniać się do zwiększania poziomu 
bezpieczeństwa łączności elektronicznej, 
na przykład poprzez dostarczanie wiedzy 
i doświadczeń, oraz promować wymianę 
najlepszych praktyk. Zarówno Urząd, jak i 
krajowe organy regulacyjne powinny mieć 
niezbędne środki do wykonywania swoich 
obowiązków, w tym uprawnienia do 
uzyskiwania wystarczających informacji 

(32) Wiarygodne i bezpieczne 
przekazywanie informacji przez sieci 
łączności elektronicznej odgrywa coraz 
ważniejszą rolę w całej gospodarce i 
społeczeństwie. Złożoność systemów, 
awarie techniczne lub błędy ludzkie, 
wypadki lub ataki mogą wpływać na 
funkcjonowanie i dostępność infrastruktur 
fizycznych dostarczających ważne usługi 
obywatelom UE, w tym usługi e-Rządu.
Dlatego krajowe organy regulacyjne 
powinny zapewnić utrzymanie 
integralności i bezpieczeństwa publicznych 
sieci łączności. Urząd powinien 
przyczyniać się do zwiększania poziomu 
bezpieczeństwa łączności elektronicznej, 
na przykład poprzez dostarczanie wiedzy 
i doświadczeń, oraz promować wymianę 
najlepszych praktyk. Zarówno Urząd, jak i 
krajowe organy regulacyjne powinny mieć 
niezbędne środki do wykonywania swoich 
obowiązków, w tym uprawnienia do 
uzyskiwania wystarczających informacji 
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dla oceny poziomu bezpieczeństwa sieci 
lub usług oraz kompleksowych i 
wiarygodnych danych na temat 
przypadków rzeczywistych zagrożeń 
bezpieczeństwa, które wywarły istotny 
wpływ na działanie sieci lub usług. Biorąc 
pod uwagę, że właściwe stosowanie 
odpowiednich zasad bezpieczeństwa nie 
jest działaniem jednorazowym, tylko 
ciągłym procesem wdrażania, przeglądu i 
aktualizacji, od podmiotów 
zapewniających dostęp do sieci i 
świadczących usługi w zakresie łączności 
elektronicznej powinno się wymagać 
podejmowania środków mających na celu 
ochronę ich integralności i bezpieczeństwa 
odpowiednio do oceny ryzyka, z 
uwzględnieniem stopnia rozwoju takich 
środków.

dla oceny poziomu bezpieczeństwa sieci 
lub usług oraz kompleksowych i 
wiarygodnych danych na temat 
przypadków rzeczywistych zagrożeń 
bezpieczeństwa, które wywarły istotny 
wpływ na działanie sieci lub usług. Biorąc 
pod uwagę, że właściwe stosowanie 
odpowiednich zasad bezpieczeństwa nie 
jest działaniem jednorazowym, tylko 
ciągłym procesem wdrażania, przeglądu i 
aktualizacji, od podmiotów 
zapewniających dostęp do sieci i 
świadczących usługi w zakresie łączności 
elektronicznej powinno się wymagać 
podejmowania środków mających na celu 
ochronę ich integralności i bezpieczeństwa 
proporcjonalnie do oceny ryzyka, z 
uwzględnieniem stopnia rozwoju takich 
środków.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W przypadku istnienia konieczności 
uzgodnienia wspólnego zestawu wymagań 
związanych z bezpieczeństwem, Komisja 
powinna uzyskać uprawnienia do 
przyjmowania technicznych środków 
wykonawczych pozwalających na 
uzyskanie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i usług łączności 
elektronicznej na rynku wewnętrznym. 
Urząd powinien przyczyniać się do 
harmonizacji odpowiednich technicznych i 
organizacyjnych środków bezpieczeństwa 
poprzez zapewnienie porad ekspertów. 
Krajowe organy regulacyjne powinny mieć 
uprawnienia do wydawania wiążących 
instrukcji dotyczących technicznych 
środków wykonawczych przyjętych 
zgodnie z dyrektywą ramową. Aby 
wykonywać swoje obowiązki, powinny 
one mieć prawo do prowadzenia 

(33) W przypadku istnienia konieczności 
uzgodnienia wspólnego zestawu wymagań 
związanych z bezpieczeństwem, Komisja, 
może, w drodze porozumienia z krajowymi 
organami regulacyjnymi, uzyskać 
uprawnienia do przyjmowania 
technicznych środków wykonawczych 
pozwalających na uzyskanie 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
sieci i usług łączności elektronicznej na 
rynku wewnętrznym w przypadku gdy 
podejmowane przez branżę samodzielne 
inicjatywy regulacyjne nie doprowadziły 
do osiągnięcia odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa rynku wewnętrznego w 
jednym lub kilku państwach 
członkowskich. Wówczas gdy techniczne 
środki wykonawcze zostaną uznane za 
konieczne, powinno się wymagać systemu 
zwrotu kosztów na szczeblu krajowym.
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dochodzeń i nakładania kar w przypadku 
stwierdzenia nieprzestrzegania wymagań.

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji (Enisa) powinna 
przyczyniać się do harmonizacji 
odpowiednich technicznych i 
organizacyjnych środków bezpieczeństwa 
poprzez zapewnienie porad ekspertów.
Krajowe organy regulacyjne powinny mieć 
uprawnienia do wydawania wiążących 
instrukcji dotyczących technicznych 
środków wykonawczych przyjętych 
zgodnie z dyrektywą ramową. Aby 
wykonywać swoje obowiązki, powinny
one mieć prawo do prowadzenia 
dochodzeń i nakładania kar w przypadku 
stwierdzenia nieprzestrzegania wymagań.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) W celu zapewnienia uczestnikom 
rynku pewności w odniesieniu do 
obowiązujących warunków regulacyjnych, 
konieczne jest ustalenie terminów 
dokonywania analiz rynku. Ważne jest, aby 
analiza rynku była prowadzona regularnie, 
w racjonalnych i właściwych ramach 
czasowych. Ramy czasowe należy ustalić z 
uwzględnieniem faktu, czy określony 
rynek był już wcześniej przedmiotem 
analizy i czy został prawidłowo zgłoszony. 
Niedokonanie przez krajowy organ 
regulacyjny analizy rynku w wyznaczonym 
terminie może zagrozić rynkowi 
wewnętrznemu i zwykłe postępowanie w 
sprawie naruszenia przepisów może nie 
doprowadzić do uzyskania pożądanego 
skutku na czas. Komisja powinna mieć w 
związku z tym możliwość poproszenia 
Urzędu o pomoc w wykonywaniu zadań 
danego krajowego organu regulacyjnego, 
w szczególności o wydanie opinii 
obejmującej projektowany środek, analizę 

(36) W celu zapewnienia uczestnikom 
rynku pewności w odniesieniu do 
obowiązujących warunków regulacyjnych, 
konieczne jest ustalenie terminów 
dokonywania analiz rynku. Ważne jest, aby 
analiza rynku była prowadzona regularnie, 
w racjonalnych i właściwych ramach 
czasowych. Ramy czasowe należy ustalić z 
uwzględnieniem faktu, czy określony 
rynek był już wcześniej przedmiotem 
analizy i czy został prawidłowo zgłoszony.
Niedokonanie przez krajowy organ 
regulacyjny analizy rynku w wyznaczonym 
terminie może zagrozić rynkowi 
wewnętrznemu i zwykłe postępowanie w 
sprawie naruszenia przepisów może nie 
doprowadzić do uzyskania pożądanego 
skutku na czas. W porozumieniu z 
krajowymi organami regulacyjnymi
Komisja może mieć w związku z tym 
możliwość poproszenia Urzędu o pomoc w 
wykonywaniu zadań danego krajowego 
organu regulacyjnego, w szczególności o 
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odnośnego rynku i odpowiednich 
obowiązków, które Komisja mogłaby 
wówczas nałożyć.

wydanie opinii obejmującej projektowany 
środek, analizę odnośnego rynku i 
odpowiednich obowiązków, które Komisja 
mogłaby wówczas nałożyć.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 53 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Usunięcie barier prawnych i 
administracyjnych w odniesieniu do 
ogólnych zezwoleń lub praw użytkowania 
widma i numerów z implikacjami 
ogólnoeuropejskimi powinno sprzyjać 
rozwojowi technologii i usług oraz 
powinno przyczyniać się do poprawy 
konkurencji. Chociaż koordynacja 
warunków technicznych dostępności i 
skutecznego użytkowania częstotliwości 
radiowych jest zorganizowana zgodnie z 
decyzją o spektrum radiowym, do 
osiągnięcia celów rynku wewnętrznego 
może być również niezbędne 
koordynowanie lub zharmonizowanie 
procedur selekcji oraz warunków 
dotyczących praw i zezwoleń w 
odniesieniu do pewnych pasm, praw 
użytkowania numerów i ogólnych 
zezwoleń. Dotyczy to w szczególności 
usług łączności elektronicznej takich jak 
usługi satelitarne, które ze swojej natury 
mogą być dostępne na rynku wewnętrznym 
lub mają potencjał transgraniczny, których 
rozwój zostałby utrudniony w wyniku 
rozbieżności w przydziale widma 
pomiędzy państwami członkowskimi. 
Dlatego Komisja, z pomocą Komitetu ds. 
Łączności i mając przede wszystkim na 
uwadze opinię Urzędu, powinna mieć 
możliwość przyjęcia technicznych środków 
wykonawczych, pozwalających na 
osiągnięcie takich celów. Środki 
wykonawcze przyjęte przez Komisję mogą 

(53) Usunięcie barier prawnych i 
administracyjnych w odniesieniu do 
ogólnych zezwoleń lub praw użytkowania 
widma i numerów z implikacjami 
ogólnoeuropejskimi powinno sprzyjać 
rozwojowi technologii i usług oraz 
powinno przyczyniać się do poprawy 
konkurencji. Chociaż koordynacja 
warunków technicznych dostępności i 
skutecznego użytkowania częstotliwości 
radiowych jest zorganizowana zgodnie z 
decyzją o spektrum radiowym, do 
osiągnięcia celów rynku wewnętrznego 
może być również niezbędne 
koordynowanie lub zharmonizowanie 
procedur selekcji oraz warunków 
dotyczących praw i zezwoleń w 
odniesieniu do pewnych pasm, praw 
użytkowania numerów i ogólnych 
zezwoleń. Dotyczy to w szczególności 
usług łączności elektronicznej takich jak 
usługi satelitarne, które ze swojej natury 
mogą być dostępne na rynku wewnętrznym 
lub mają potencjał transgraniczny, których 
rozwój zostałby utrudniony w wyniku 
rozbieżności w przydziale widma 
pomiędzy państwami członkowskimi oraz 
między UE a państwami trzecimi biorąc 
pod uwagę decyzje organizacji 
międzynarodowych zajmujących się 
zarządzaniem częstotliwością radiową, tj. 
Międzynarodowej Unii 
Telekomunikacyjnej (ITU) i Europejskiej 
Konferencji Administracji Poczty i 
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wymagać od państw członkowskich 
udostępnienia praw użytkowania widma 
lub numerów na całym swoim terytorium, 
a w razie potrzeby wycofania wszelkich 
innych istniejących krajowych praw 
użytkowania. W takich przypadkach 
państwa członkowskie nie powinny 
przyznawać żadnych nowych praw 
użytkowania dotyczących odpowiedniego 
pasma widma lub zakresu numerów 
zgodnie z procedurami krajowymi.

Telekomunikacji (CEPT). Dlatego 
Komisja, z pomocą Komitetu ds. Łączności 
i mając przede wszystkim na uwadze 
opinię Urzędu, powinna mieć możliwość 
przyjęcia technicznych środków 
wykonawczych, pozwalających na 
osiągnięcie takich celów. Środki 
wykonawcze przyjęte przez Komisję mogą 
wymagać od państw członkowskich 
udostępnienia praw użytkowania widma 
lub numerów na całym swoim terytorium, 
a w razie potrzeby wycofania wszelkich 
innych istniejących krajowych praw 
użytkowania. W takich przypadkach 
państwa członkowskie nie powinny 
przyznawać żadnych nowych praw 
użytkowania dotyczących odpowiedniego 
pasma widma lub zakresu numerów 
zgodnie z procedurami krajowymi.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia 
zharmonizowane ramy prawne dla 
świadczenia usług łączności elektronicznej, 
sieci łączności elektronicznej, urządzeń 
towarzyszących i usług towarzyszących 
oraz niektórych aspektów dotyczących 
urządzeń końcowych. Określa ona zadania 
krajowych organów regulacyjnych oraz 
procedury zmierzające do zapewnienia 
zharmonizowanego stosowania 
uregulowań prawnych w obrębie 
Wspólnoty.”

1.  Niniejsza dyrektywa ustanawia 
zharmonizowane ramy prawne dla 
świadczenia usług łączności elektronicznej, 
sieci łączności elektronicznej, urządzeń 
towarzyszących i usług. Określa ona 
zadania krajowych organów regulacyjnych 
oraz procedury zmierzające do 
zapewnienia zharmonizowanego 
stosowania uregulowań prawnych w 
obrębie Wspólnoty.”
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera e
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 2 – litera s

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(s) „szkodliwe zakłócenia” oznaczają 
zakłócenia, które zagrażają 
funkcjonowaniu usług radionawigacyjnych 
albo innych usług związanych 
z bezpieczeństwem albo które w inny 
sposób poważnie pogarszają, utrudniają lub 
wielokrotnie przerywają usługę 
radiokomunikacyjną funkcjonującą 
zgodnie z właściwymi przepisami 
wspólnotowymi lub krajowymi.”

(s) „szkodliwe zakłócenia” oznaczają 
zakłócenia, które zagrażają 
funkcjonowaniu usług radionawigacyjnych 
albo innych usług związanych 
z bezpieczeństwem albo które w inny 
sposób poważnie pogarszają, utrudniają lub 
wielokrotnie przerywają usługę 
radiokomunikacyjną funkcjonującą 
zgodnie z właściwymi przepisami 
międzynarodowymi, wspólnotowymi lub 
krajowymi.”

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera e
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 2 – litera s

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(s) „szkodliwe zakłócenia” oznaczają 
zakłócenia, które zagrażają 
funkcjonowaniu usług radionawigacyjnych 
albo innych usług związanych 
z bezpieczeństwem albo które w inny 
sposób poważnie pogarszają, utrudniają lub 
wielokrotnie przerywają usługę 
radiokomunikacyjną funkcjonującą 
zgodnie z właściwymi przepisami 
wspólnotowymi lub krajowymi.”

(s) „szkodliwe zakłócenie”: zakłócenie, 
które zagraża funkcjonowaniu usług 
radionawigacyjnych albo innych usług 
związanych z bezpieczeństwem albo które 
w inny sposób poważnie pogarsza, 
utrudnia lub wielokrotnie przerywa usługę 
radiokomunikacyjną funkcjonującą 
zgodnie z właściwymi przepisami 
wspólnotowymi lub krajowymi i z 
międzynarodowymi tablicami przeznaczeń 
częstotliwości radiowej.

Uzasadnienie

Ze względu na poważny charakter problemów zakłócenia między nadawaniem radiowym i 
usługami dwutorowymi (odbiór i przesył), niezbędna jest ochrona usług nadawania 
radiowego przed zakłóceniami szkodliwymi, zgodnie z międzynarodowymi tablicami 
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przeznaczeń częstotliwości, szczególnie z planem genewskim ITU (GE-06). Należy 
odpowiednio zmienić definicję szkodliwych zakłóceń.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przedsiębiorstwa udostępniające sieci 
i usługi łączności elektronicznej 
dostarczały wszystkie informacje, w tym 
informacje o charakterze finansowym, 
niezbędne krajowym organom 
regulacyjnym dla zapewnienia zgodności z 
przepisami niniejszej dyrektywy i 
dyrektyw szczegółowych lub decyzji 
wydanych na ich podstawie.
Przedsiębiorstwa te powinny także 
dostarczyć informacji dotyczących 
przyszłego rozwoju sieci lub usług, który 
mógłby wywrzeć wpływ na usługi hurtowe 
udostępniane konkurentom.
Przedsiębiorstwa dostarczają niezwłocznie 
takie informacje na żądanie krajowego 
organu regulacyjnego w terminie i w 
zakresie przez niego wskazanym.
Informacja, której żąda krajowy organ 
regulacyjny, powinna być proporcjonalna 
do celu, jakiemu ma służyć. Krajowy organ 
regulacyjny przedstawia uzasadnienie 
żądania danej informacji.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przedsiębiorstwa udostępniające sieci 
i usługi łączności elektronicznej 
dostarczały wszystkie informacje, w tym 
informacje o charakterze finansowym, 
niezbędne krajowym organom 
regulacyjnym dla zapewnienia zgodności z 
przepisami niniejszej dyrektywy i 
dyrektyw szczegółowych lub decyzji 
wydanych na ich podstawie.
Przedsiębiorstwa dostarczają niezwłocznie 
takie informacje na żądanie krajowego 
organu regulacyjnego w terminie i w 
zakresie przez niego wskazanym.
Informacja, której żąda krajowy organ 
regulacyjny, powinna być proporcjonalna 
do celu, jakiemu ma służyć. Krajowy organ 
regulacyjny przedstawia uzasadnienie 
żądania danej informacji i przestrzega 
prawa wspólnotowego i krajowego o 
tajemnicy przedsiębiorstwa.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie nie narzucają 
warunków w zakresie świadczenia usług 
łączności elektronicznej z innego państwa 
członkowskiego.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W ciągu dwumiesięcznego okresu, o 
którym mowa w ust. 4, Komisja może 
podjąć decyzję wymagającą od właściwego 
krajowego organu regulacyjnego
wycofania projektowanego środka. Przed 
wydaniem decyzji Komisja uwzględnia 
przede wszystkim opinię Urzędu 
przekazaną zgodnie z art. 5 rozporządzenia 
[…/WE]. Decyzji towarzyszy szczegółowa 
i obiektywna analiza, dlaczego Komisja 
uznaje, że projektowany środek nie 
powinien zostać przyjęty, łącznie ze 
szczegółowymi propozycjami w sprawie 
zmiany projektowanego środka.

5. W ciągu dwumiesięcznego okresu, o 
którym mowa w ust. 4, Komisja może 
zalecić właściwemu krajowemu organowi 
regulacyjnemu wycofanie projektowanego 
środka. Przed wydaniem decyzji Komisja 
uwzględnia przede wszystkim opinię 
Urzędu przekazaną zgodnie z art. 5 
rozporządzenia […/WE]. Zaleceniu
towarzyszy szczegółowa i obiektywna 
analiza, dlaczego Komisja uznaje, że 
projektowany środek nie powinien zostać 
przyjęty, łącznie ze szczegółowymi 
propozycjami w sprawie zmiany 
projektowanego środka.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 7 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W okresie trzech miesięcy od wydania 
przez Komisję decyzji zgodnie z ust. 5, 
wymagającej od krajowego organu 
regulacyjnego wycofania projektowanego 
środka, krajowy organ regulacyjny zmienia 
lub cofa projektowany środek. Jeżeli 
projektowany środek zostanie zmieniony, 
krajowy organ regulacyjny przystępuje do 
konsultacji publicznych zgodnie z 
procedurami, o których mowa w art. 6, 
i ponownie zgłasza zmieniony 
projektowany środek Komisji zgodnie z 
przepisami ust. 3.

6. W okresie trzech miesięcy od wydania 
przez Komisję zalecenia zgodnie z ust. 5, 
wymagającego od krajowego organu 
regulacyjnego wycofania projektowanego 
środka, krajowy organ regulacyjny zmienia 
lub cofa projektowany środek. Jeżeli 
projektowany środek zostanie zmieniony, 
krajowy organ regulacyjny przystępuje do 
konsultacji publicznych zgodnie z 
procedurami, o których mowa w art. 6, 
i ponownie zgłasza zmieniony 
projektowany środek Komisji zgodnie z 
przepisami ust. 3.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 7 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W przypadku zmiany projektowanego 
środka zgodnie z ust. 6, Komisja może 
podjąć decyzję wymagającą od krajowego 
organu regulacyjnego nałożenia 
szczegółowego obowiązku zgodnego z art. 
9–13a dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy 
o dostępie) i art. 17 dyrektywy 
2002/22/WE (dyrektywy o usłudze 
powszechnej) w określonym terminie.
Komisja dąży wówczas do osiągnięcia tych 
samych celów polityki, jakie zostały 
ustalone dla krajowych organów 
regulacyjnych w art. 8. Komisja 
uwzględnia przede wszystkim opinię 
Urzędu przekazaną jej zgodnie z art. 6 
rozporządzenia […./WE], w szczególności 
przy opracowywaniu szczegółów 
nakładanego obowiązku albo 
obowiązków.

skreślony
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 7a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki, o których mowa w ust. 1, 
mające na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3.
Z uwagi na szczególnie pilny charakter 
sprawy Komisja może zastosować tryb 
pilny określony w art. 22 ust. 4.

skreślony

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera e
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) przy upewnieniu się o współpracy 
przedsiębiorstw udostępniających sieci 
łączności lub świadczących usługi 
łączności elektronicznej z 
zainteresowanymi sektorami w celu 
ochrony i promowania zgodnych z 
prawem treści w ramach tych usług i sieci.

Uzasadnienie

Stosownym wydaje się być powierzenie misji koordynacji Europejskiemu Urzędowi ds. Rynku 
Łączności Elektronicznej lub instytucji koordynującej, która zastąpi ten urząd, w celu 
zagwarantowania współpracy operatorów dostarczających usługi łączności elektronicznej w 
zakresie zwalczania naruszeń praw autorskich, które się nieproporcjonalnie rozwijają.
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
skuteczne zarządzanie częstotliwościami 
radiowymi do celów świadczenia usług 
łączności elektronicznej na swoim 
terytorium, zgodnie z przepisami art. 8.
Zapewniają także, by rozdzielanie 
i przyznawanie takich częstotliwości 
radiowych przez krajowe organy 
regulacyjne odbywało się według 
obiektywnych, jawnych, 
niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych 
kryteriów.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
skuteczne zarządzanie częstotliwościami 
radiowymi do celów świadczenia usług 
łączności elektronicznej na swoim 
terytorium, zgodnie z przepisami art. 8.
Zapewniają także, by rozdzielanie 
i przyznawanie takich częstotliwości 
radiowych przez krajowe organy 
regulacyjne odbywało się według 
obiektywnych, jawnych, 
niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych 
kryteriów oraz by alokacja i przyznawanie 
częstotliwości widma radiowego przez 
krajowe organy regulacyjne zapewniało 
skuteczną konkurencję, biorąc pod uwagę 
ich odpowiednie krajowe tabele 
przeznaczeń częstotliwości radiowej oraz 
uprzednie decyzje międzynarodowych 
organizacji zajmujących się zarządzaniem 
częstotliwością widma radiowego.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji użytkowania częstotliwości 
radiowych w obrębie Wspólnoty, mając na 
uwadze potrzebę zapewnienia skutecznego 
i wydajnego ich wykorzystania oraz 
zgodnie z postanowieniami decyzji 
676/2002/WE (decyzji o spektrum 
radiowym).

2. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji użytkowania częstotliwości 
radiowych tam, gdzie to możliwe w obrębie 
Wspólnoty, mając na uwadze potrzebę 
zapewnienia skutecznego i wydajnego ich 
wykorzystania oraz zgodnie 
z postanowieniami decyzji 676/2002/WE 
(decyzji o spektrum radiowym), 
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uwzględniając ich odpowiednie krajowe 
tabele przeznaczenia częstotliwości 
radiowych oraz uprzednie decyzje 
międzynarodowych organizacji 
zajmujących się zarządzaniem 
częstotliwością widma radiowego.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) zapobiega zakłóceniom konkurencji

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit drugi – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) przestrzegania ograniczeń zgodnie z 
ust. 4 poniżej.

(d) przestrzegania ograniczeń zgodnie z 
ust. 4, w tym ograniczenia których 
zadaniem jest propagowanie celów 
polityki kulturowej i medialnej, takich jak 
różnorodność kulturowa i językowa oraz 
pluralizm mediów.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 9 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie dysponują 
uprawnieniami do określania zakresu, 
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charakteru i okresu ograniczeń 
dotyczących wspierania celów polityki 
kulturowej i medialnej, takich jak 
różnorodność kulturowa i językowa oraz 
pluralizm mediów, zgodnie z 
uregulowaniami krajowymi.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 9b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość przekazania lub dzierżawienia 
przez przedsiębiorstwa na rzecz innych 
przedsiębiorstw indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych w 
pasmach, wobec których przewidziano to 
w ramach środków wykonawczych 
przyjętych zgodnie z art. 9c, bez uprzedniej 
zgody krajowego organu regulacyjnego.

Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość przekazania lub dzierżawienia 
przez przedsiębiorstwa na rzecz innych 
przedsiębiorstw indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych w 
pasmach, wobec których przewidziano to 
w ramach środków wykonawczych 
przyjętych zgodnie z art. 9c, za uprzednią 
zgodą krajowego organu regulacyjnego.

W przypadku innych pasm państwa 
członkowskie mogą również ustanowić 
możliwość przekazania lub dzierżawienia 
przez przedsiębiorstwa na rzecz innych 
przedsiębiorstw indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych.

W przypadku innych pasm państwa 
członkowskie mogą również ustanowić 
możliwość przekazania lub dzierżawienia 
przez przedsiębiorstwa na rzecz innych 
przedsiębiorstw indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych, za 
uprzednią zgodą krajowego organu 
regulacyjnego.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 9 c, akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby przyczynić się do rozwoju rynku 
wewnętrznego, w celu realizacji zasad 
określonych w niniejszym artykule, 

Aby przyczynić się do rozwoju rynku 
wewnętrznego, w celu realizacji zasad 
określonych w niniejszym artykule, 
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Komisja może przyjąć właściwe środki 
wykonawcze, w celu:

Komisja za zgodą krajowych organów 
regulacyjnych może zalecić właściwe 
środki wykonawcze, w celu:

(a) zharmonizowania identyfikacji pasm 
których prawa użytkowania mogą być 
przekazywane lub dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami;

(a) zharmonizowania identyfikacji pasm 
których prawa użytkowania mogą być 
przekazywane lub dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami;

(b) zharmonizowania warunków 
dołączonych do takich praw oraz 
warunków, procedur, limitów, ograniczeń, 
wycofań i zasad przejściowych 
stosowanych wobec takich przekazań lub 
dzierżaw;

(b) zharmonizowania warunków 
dołączonych do takich praw oraz 
warunków, procedur, limitów, ograniczeń, 
wycofań i zasad przejściowych 
stosowanych wobec takich przekazań lub 
dzierżaw;

(c) zharmonizowania szczegółowych 
środków mających na celu zapewnienie 
uczciwej konkurencji przy przekazywaniu 
indywidualnych praw;

(c) zharmonizowania szczegółowych 
środków mających na celu zapewnienie 
uczciwej konkurencji przy przekazywaniu 
indywidualnych praw;

(d) stworzenia wyjątku od zasady 
neutralności usług lub technologii, a także 
zharmonizowania zakresu i charakteru 
wszelkich wyjątków od tych zasad zgodnie
z art. 9 ust. 3 i 4, innych niż wyjątki 
mające na celu zapewnienie wspierania 
różnorodności kulturowej i językowej oraz 
pluralizmu mediów.

(d) stworzenia wyjątku od zasady 
neutralności usług lub technologii, a także 
zharmonizowania zakresu i charakteru 
wszelkich wyjątków od tych zasad.
Wszystkie wyjątki są zgodne z art. 9 ust. 3 i 
4.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 – litera a)
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji zasobów numeracyjnych w 
obrębie Wspólnoty, jeżeli będzie to 
sprzyjać funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego albo rozwojowi usług 
ogólnoeuropejskich. Komisja może podjąć 
odpowiednie techniczne środki 
wykonawcze w tym zakresie, co może 
obejmować ustanowienie zasad 
taryfowych dotyczących określonych 
numerów lub zakresów numerów. Środki 
wykonawcze mogą nakładać na Urząd 

2. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji zasobów numeracyjnych w 
obrębie Wspólnoty, jeżeli będzie to 
sprzyjać funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego albo rozwojowi usług 
ogólnoeuropejskich. Za zgodną krajowych 
organów regulacyjnych Komisja może
zalecić odpowiednie techniczne środki 
wykonawcze w tym zakresie.
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określone obowiązki związane z ich 
stosowaniem.
Środki mające na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączona z kontrolą, o której mowa w art. 
22 ust. 3. Z uwagi na szczególnie pilny 
charakter sprawy Komisja może 
zastosować tryb pilny określony w art. 22 
ust. 4.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli na podstawie przepisów prawa 
krajowego przedsiębiorstwo 
udostępniające sieci łączności 
elektronicznej ma prawo instalowania 
urządzeń na, nad albo pod własnością 
prywatną albo państwową lub jeżeli może 
ono korzystać z procedury wywłaszczenia 
lub użytkowania nieruchomości, krajowe 
organy regulacyjne mogą nakazać 
współużytkowanie tych urządzeń lub 
nieruchomości, w tym z wejść do 
budynków, masztów, anten, przewodów, 
studzienek i szafek ulicznych.

1. Jeżeli na podstawie przepisów prawa 
krajowego przedsiębiorstwo 
udostępniające sieci łączności 
elektronicznej ma prawo instalowania 
urządzeń na, nad albo pod własnością 
prywatną albo państwową lub jeżeli może 
ono korzystać z procedury wywłaszczenia 
lub użytkowania nieruchomości, krajowe 
organy regulacyjne mogą nakazać 
współużytkowanie tych urządzeń lub 
nieruchomości, w tym z wejść do 
budynków, masztów, anten, przewodów, 
studzienek i szafek ulicznych pod 
warunkiem udzielenia posiadaczom praw 
odpowiedniej i proporcjonalnej 
rekompensaty po sprawiedliwych cenach 
rynkowych.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 12 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki przyjęte przez krajowy organ 
regulacyjny zgodnie z ust. 1 powinny być 
obiektywne, przejrzyste i proporcjonalne.”

3. Środki podjęte przez krajowy organ 
regulacyjny zgodnie z ustępem 1, powinny 
być obiektywne, przejrzyste, 
niedyskryminacyjne i proporcjonalne, a 
także podejmowane zgodnie z procedurą 
zawartą w art. 7a ust. 4.  

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 13a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przedsiębiorstwa udostępniające publiczne 
sieci łączności przyjmowały wszelkie 
niezbędne środki w celu zapewnienia 
integralności swoich sieci, tak aby 
zapewnić ciągłość świadczenia usług 
za pośrednictwem tych sieci.

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przedsiębiorstwa udostępniające publiczne 
sieci łączności przyjmowały odpowiednie 
środki w celu zapewnienia integralności 
swoich sieci, tak aby zapewnić ciągłość 
świadczenia usług za pośrednictwem tych 
sieci. Państwa członkowskie zapewniają, 
że ich krajowe organy regulacyjne będą 
regularnie przeprowadzały konsultacje z 
przedsiębiorstwami w celu zapewnienia 
przyjęcia odpowiednich środków 
gwarantujących bezpieczeństwo i 
integralność.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 13a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Uwzględniając przede wszystkim opinię 
Urzędu wydaną zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. 
b) rozporządzenia […./WE], Komisja 
może przyjąć właściwe techniczne środki 

skreślony
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wykonawcze mające na celu harmonizację 
środków, o których mowa w ust. 1, 2 oraz 
3, w tym środki określające okoliczności, 
format i procedury stosowane wobec 
wymogów dotyczących zgłoszenia. Te 
środki wykonawcze, mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3.
Z uwagi na szczególnie pilny charakter 
sprawy Komisja może zastosować tryb 
pilny określony w art. 22 ust. 4.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 13b – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadanie uprawnień przez krajowe 
organy regulacyjne do wymagania od 
przedsiębiorstw udostępniających 
publiczne sieci łączności lub świadczących 
publicznie dostępne usługi łączności 
elektronicznej:

2. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadanie uprawnień przez krajowe 
organy regulacyjne do wymagania, w 
miarę potrzeb, od przedsiębiorstw 
udostępniających publiczne sieci łączności 
lub świadczących publicznie dostępne 
usługi łączności elektronicznej:

Uzasadnienie

Uprawnienia wykonawcze w formie wiążących instrukcji krajowych organów regulacyjnych, 
audyty bezpieczeństwa i możliwość żądania informacji o operatorach sieci są dodatkowymi 
obciążającymi wymaganiami i powinny zostać ograniczone, aby nie przeszkodziły rozwojowi 
nowych technologii dla rynku.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 13b – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie zapewniają 
program zwrotu kosztów dla 
przedsiębiorstw udostępniających 
publiczne sieci łączności lub świadczących 
publicznie dostępne usługi łączności 
elektronicznej tam gdzie Komisja 
przyjmuje techniczne środki wykonawcze 
zgodnie z art. 13a ust. 4.

Uzasadnienie

Uprawnienia wykonawcze w formie wiążących instrukcji krajowych organów regulacyjnych, 
audyty bezpieczeństwa i możliwość żądania informacji o operatorach sieci są dodatkowymi 
obciążającymi wymaganiami i powinny zostać ograniczone, aby nie przeszkodziły rozwojowi 
nowych technologii dla rynku.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16 – litera d
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Uwzględniając przede wszystkim opinię 
Urzędu przekazaną zgodnie z art. 7 
rozporządzenia […/WE], Komisja może 
podjąć decyzję określającą rynki 
ponadpaństwowe.

4. Po zasięgnięciu opinii krajowych 
organów regulacyjnych Komisja może 
przyjąć decyzję określającą rynki 
ponadpaństwowe.

Ta decyzja, mająca na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, jest 
podejmowana zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na 
szczególnie pilny charakter sprawy 
Komisja może zastosować tryb pilny 
określony w art. 22 ust. 4.

Ta decyzja, mająca na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, jest 
podejmowana zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3.
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 – litera c)
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 16 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja, uwzględniając przede wszystkim 
opinię Urzędu wydaną zgodnie z art. 6 
rozporządzenia […./WE], może podjąć
decyzję wymagającą od krajowego organu 
regulacyjnego uznania pewnych 
przedsiębiorstw za posiadające znaczącą 
pozycję rynkową i nakładającą na 
wyznaczone w ten sposób przedsiębiorstwa 
szczegółowe obowiązki zgodnie art. 8, art. 
9-13a dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy 
o dostępie) i art. 17 dyrektywy 
2002/22/WE (dyrektywy o usłudze
powszechnej). Komisja dąży wówczas do 
osiągnięcia tych samych celów polityki, 
jakie zostały ustalone dla krajowych 
organów regulacyjnych w art. 8.

Komisja, uwzględniając przede wszystkim 
opinię Urzędu wydaną zgodnie z art. 6 
rozporządzenia […./WE], może zalecić 
krajowym organom regulacyjnym uznanie
pewnych przedsiębiorstw za posiadające 
znaczącą pozycję rynkową i zasugerować 
wyznaczonym w ten sposób 
przedsiębiorstwom szczegółowe obowiązki 
zgodnie art. 8, art. 9-13a dyrektywy 
2002/19/WE (dyrektywy o dostępie) i art. 
17 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywy o 
usłudze powszechnej). Komisja dąży 
wówczas do osiągnięcia tych samych 
celów polityki, jakie zostały ustalone dla 
krajowych organów regulacyjnych w art. 8.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 9 niniejszej 
dyrektywy oraz art. 6 i 8 dyrektywy 
2002/20/WE (dyrektywy o zezwoleniach), 
jeżeli Komisja stwierdzi, że rozbieżności 
we wdrażaniu przez krajowe organy 
regulacyjne zadań regulacyjnych 
określonych w niniejszej dyrektywie i 
dyrektywach szczegółowych mogą 
stworzyć barierę wejścia na rynek 
wewnętrzny, może ona wydać zalecenie 
lub decyzję odnośnie do 
zharmonizowanego stosowania przepisów 

1. Bez uszczerbku dla art. 9 niniejszej 
dyrektywy oraz art. 6 i 8 dyrektywy 
2002/20/WE (dyrektywy o zezwoleniach), 
jeżeli Komisja stwierdzi, że rozbieżności 
we wdrażaniu przez krajowe organy 
regulacyjne zadań regulacyjnych 
określonych w niniejszej dyrektywie i 
dyrektywach szczegółowych mogą 
stworzyć barierę wejścia na rynek 
wewnętrzny, może ona wydać zalecenie 
odnośnie do zharmonizowanego 
stosowania przepisów niniejszej dyrektywy 
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niniejszej dyrektywy i dyrektyw 
szczegółowych dla lepszej realizacji celów 
określonych w art. 8, uwzględniając przede 
wszystkim opinię Urzędu, o ile zostanie 
wydana.

i dyrektyw szczegółowych dla lepszej 
realizacji celów określonych w art. 8, 
uwzględniając przede wszystkim opinię 
Urzędu, o ile zostanie wydana.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, mająca 
na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, jest podejmowana zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3.
Z uwagi na szczególnie pilny charakter 
sprawy Komisja może zastosować tryb 
pilny określony w art. 22 ust. 4.

skreślony

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Środki podjęte zgodnie z ust. 1 mogą 
obejmować wskazanie zharmonizowanego 
lub skoordynowanego podejścia w 
odniesieniu do następujących zagadnień:

skreślony

(a) spójnego wdrażania podejść 
regulacyjnych, w tym uregulowań 
dotyczących nowych usług;
(b) numerowania, nazywania i 
adresowania, w tym zakresów numerów, 
przenoszenia numerów i identyfikatorów, 
systemów translacji numerów i adresów 
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oraz dostępu do służb ratowniczych pod 
numerem 112;
(c) spraw konsumenckich, w tym 
dostępności usług i sprzętu łączności 
elektronicznej dla niepełnosprawnych 
użytkowników końcowych;
(d) regulacji z zakresu rachunkowości.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 23
Dyrektywa 2002/21/WE (Dyrektywa ramowa)
„Artykuł 21a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Państwa członkowskie ustanawiają zasady 
dotyczące kar mających zastosowanie do 
naruszeń krajowych przepisów przyjętych 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i 
dyrektywami szczegółowymi oraz 
zapewniają wdrożenie tych kar. Kary 
muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające. Państwa członkowskie 
przekazują te przepisy Komisji najpóźniej 
przed i powiadamiają bezzwłocznie o 
wszelkich następnych zmianach mających 
na nie wpływ.

„Państwa członkowskie ustanawiają zasady 
dotyczące kar mających zastosowanie do 
naruszeń krajowych przepisów przyjętych 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i 
dyrektywami szczegółowymi oraz 
zapewniają wdrożenie tych kar.
Przewidziane sankcje muszą być 
odpowiednie, skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Państwa członkowskie 
przekazują te przepisy Komisji najpóźniej 
przed i powiadamiają bezzwłocznie o 
wszelkich następnych zmianach mających 
na nie wpływ.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 2
Dyrektywa 2002/19/WE (Dyrektywa o dostępie)
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy publicznych sieci łączności 
mają prawo, a na wniosek innego 
uprawnionego przedsiębiorstwa, zgodnie z 
art. 4 dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywy 
o zezwoleniach), obowiązek negocjowania 
wzajemnych połączeń celem świadczenia 

1. Operatorzy publicznych sieci łączności 
mają prawo, a na wniosek innego 
uprawnionego przedsiębiorstwa, zgodnie z 
art. 4 dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywy 
o zezwoleniach), obowiązek negocjowania 
wzajemnych połączeń celem świadczenia 
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publicznie dostępnych usług łączności 
elektronicznej, w sposób zapewniający 
świadczenie tych usług oraz ich 
interoperacyjność w obrębie całej 
Wspólnoty. Operatorzy zapewniają dostęp 
i wzajemne połączenia innym 
przedsiębiorstwom na zasadach i 
warunkach zgodnych z obowiązkami 
nałożonymi przez krajowy organ 
regulacyjny zgodnie z art. 5, 6, 7 i 8.”

publicznie dostępnych usług łączności 
elektronicznej, w sposób zapewniający 
świadczenie tych usług oraz ich 
interoperacyjność w obrębie całej 
Wspólnoty. Operatorzy zapewnią dostęp i 
wzajemne połączenia innym 
przedsiębiorstwom na zasadach i 
warunkach zgodnych z wymogami 
nałożonymi przez krajowy organ 
regulacyjny zgodnie z art. 5, 6, 7 oraz 8.
Zasady i warunki dotyczące wzajemnych 
połączeń nie wprowadzają jednak 
nieuzasadnionych przeszkód dla 
interoperacyjności.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 4
Dyrektywa 2002/19/WE (Dyrektywa o dostępie)
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W związku z rozwojem rynku oraz 
technologii, Komisja może przyjąć środki 
wykonawcze zmieniające załącznik I. 
Środki, mające na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
14 ust. 3. Z uwagi na szczególnie pilny 
charakter sprawy Komisja może 
zastosować tryb pilny określony w art. 14 
ust. 4. 
W przygotowywaniu przepisów, o których 
mowa w niniejszym ustępie, Komisji może 
pomagać Europejski Urząd ds. Rynku 
Łączności Elektronicznej (zwany dalej 
„Urzędem”).”

2. W związku z rozwojem rynku oraz 
technologii, Komisja w porozumieniu z 
krajowymi organami regulacyjnymi może 
zalecić środki wykonawcze zmieniające 
załącznik I.
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Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8, litera a (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE (Dyrektywa o dostępie)
Artykuł 12 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) W ust. 1 dodaje się literę w 
następującym brzmieniu:
"(ba) zawarcia umów na podział sieci 
dostępu radiowego w celu objęcia nią 
odległych i/lub nierentownych obszarów, 
aby zaoferować i umożliwić dostęp do 
usług wielokrotnego wyboru na obszarze 
każdego państwa członkowskiego z 
korzyścią dla klientów i środowiska.”

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 9
Dyrektywa 2002/19/WE (Dyrektywa o dostępie)
Artykuł 13 a– ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku zamiaru nałożenia przez 
krajowy organ regulacyjny obowiązku 
rozdziału funkcjonalnego, organ ten składa 
do Komisji wniosek obejmujący.

2. W przypadku zamiaru nałożenia przez 
krajowy organ regulacyjny obowiązku 
rozdziału funkcjonalnego, organ ten 
powiadamia Komisję, uwzględniając.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 1
Dyrektywa 2002/20/WE (Dyrektywa o zezwoleniach)
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Obowiązuje również następująca 
definicja:

2. Obowiązują również następujące
definicje:

„ogólne zezwolenie” oznacza ramy „ogólne zezwolenie” oznacza ramy 
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prawne, określone przez państwo 
członkowskie zapewniające prawo 
świadczenia dostępu do sieci oraz usług 
łączności elektronicznej oraz określające 
szczegółowe obowiązki sektorowe, jakie 
mogą zostać nałożone w odniesieniu do 
wszystkich lub poszczególnych rodzajów 
sieci i usług łączności elektronicznej, 
zgodnie z przepisami niniejszej 
dyrektywy.”

prawne, określone przez państwo 
członkowskie zapewniające prawo 
świadczenia dostępu do sieci oraz usług 
łączności elektronicznej oraz określające 
szczegółowe obowiązki sektorowe, jakie 
mogą zostać nałożone w odniesieniu do 
wszystkich lub poszczególnych rodzajów 
sieci i usług łączności elektronicznej, 
zgodnie z przepisami niniejszej 
dyrektywy.”

„globalne usługi telekomunikacyjne” 
oznaczają usługi w zakresie zarządzania 
danymi biznesowymi i usługi głosowe dla 
wielonarodowych spółek, posiadające 
siedziby w różnych krajach, a często na 
różnych kontynentach; są to z natury 
rzeczy usługi transgraniczne, a w obrębie 
Europy - usługi ogólnoeuropejskie.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2002/20/WE (Dyrektywa o zezwoleniach)
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W art. 3 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
"3a. Nowe globalne usługi 
telekomunikacyjne podlegają nie więcej 
niż jednemu uproszczonemu procesowi 
powiadomienia o szczegółowym 
zarejestrowaniu działalności 
elektronicznych usług łączności jako 
„globalnych usług 
telekomunikacyjnych”.”

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE (Dyrektywa o zezwoleniach)
Artykuł 5 ustęp 1 litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) uniknięcia poważnego ryzyka 
szkodliwych zakłóceń, albo

(a) uniknięcia poważnego ryzyka 
szkodliwych zakłóceń, uniknięcia 
zakłóceń konkurencji albo

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE (Dyrektywa o zezwoleniach)
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku wobec szczególnych 
kryteriów określonych z góry przez 
państwa członkowskie w zakresie 
przyznania prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych usługodawcom w 
zakresie nadawania audycji radiowych i 
telewizyjnych dla osiągnięcia celów 
interesu ogólnego zgodnie z prawem 
wspólnotowym, takie prawa użytkowania 
są przyznawane w oparciu o obiektywne, 
przejrzyste, niedyskryminacyjne i 
proporcjonalne procedury, a w przypadku 
częstotliwości radiowych zgodnie z 
przepisami art. 9 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej). Procedury powinny 
być również otwarte, z wyjątkiem 
przypadków, gdy można udowodnić, że 
przyznanie indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych 
usługodawcom w zakresie nadawania 
audycji radiowych i telewizyjnych jest 
niezbędne dla wypełnienia szczegółowego 
obowiązku, określonego z góry przez 
państwo członkowskie jako niezbędny do 
osiągnięcia celu interesu ogólnego zgodnie 
z prawem wspólnotowym.

Bez uszczerbku wobec szczególnych 
kryteriów określonych z góry przez 
państwa członkowskie w zakresie 
przyznania prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych usługodawcom w 
zakresie nadawania audycji radiowych i 
telewizyjnych dla osiągnięcia celów 
interesu ogólnego zgodnie z prawem 
wspólnotowym, takie prawa użytkowania 
są przyznawane w oparciu o obiektywne, 
przejrzyste, niedyskryminacyjne i 
proporcjonalne procedury, a w przypadku 
częstotliwości radiowych zgodnie z 
przepisami art. 9 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej). Procedury powinny 
być również otwarte, z wyjątkiem 
przypadków, gdy można udowodnić, że 
przyznanie indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych 
usługodawcom w zakresie nadawania 
audycji radiowych i telewizyjnych jest 
niezbędne dla wypełnienia szczegółowego 
obowiązku, określonego z góry przez 
państwo członkowskie jako niezbędny do 
osiągnięcia celu interesu ogólnego zgodnie 
z prawem wspólnotowym. Państwa 
członkowskie publikują swe uzasadnienie 
udzielenia indywidualnych praw na 
użytkowanie częstotliwości radiowej.
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Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE (Dyrektywa o zezwoleniach)
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie nie ograniczają 
liczby praw użytkowania, które mają 
zostać przyznane, z wyjątkiem sytuacji, 
gdy jest to niezbędne dla zapewnienia 
skutecznego wykorzystania częstotliwości 
radiowych zgodnie z art. 7.

5. Państwa członkowskie nie ograniczają 
liczby praw użytkowania, które mają 
zostać przyznane, z wyjątkiem sytuacji, 
gdy jest to niezbędne dla zapewnienia 
skutecznego wykorzystania częstotliwości 
radiowych zgodnie z art. 7. Należy we 
właściwy sposób uwzględniać 
inwestowanie w unowocześnianie 
istniejących systemów, w tym przypadki, 
gdy beneficjent odziedziczył sieć po 
dawnym publicznym operatorze 
telekomunikacyjnym, jak również poziom 
konkurencji.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE (Dyrektywa o zezwoleniach)
Artykuł 6 a– ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby osiągnąć cele określone w art. 1, i 
bez uszczerbku dla przepisów art. 5 ust. 2 
niniejszej dyrektywy, Komisja może 
przyjąć środki wykonawcze:

1. Aby osiągnąć cele określone w art. 1, i 
bez uszczerbku dla przepisów art. 5 ust. 2 
niniejszej dyrektywy, w porozumieniu z 
krajowymi organami regulacyjnymi
Komisja może zalecić środki wykonawcze:

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE (Dyrektywa o zezwoleniach)
Artykuł 6 b – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uwzględniając przede wszystkim opinię 
Urzędu, Komisja przyjmuje środek 
dokonujący wyboru jednego lub większej 
liczby przedsiębiorstw, którym zostaną 
wydane indywidualne prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych lub numerów. 
Środek określa termin wydania takich 
praw użytkowania przez krajowe organy 
regulacyjne. Komisja postępuje zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 14a ust 
2.”

2. Uwzględniając przede wszystkim opinię 
Urzędu, w porozumieniu z krajowymi 
organami regulacyjnymi Komisja może 
zalecić środek dokonujący wyboru jednego 
lub większej liczby przedsiębiorstw, 
którym zostaną wydane indywidualne 
prawa użytkowania częstotliwości 
radiowych lub numerów.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 3 – litera g
 Dyrektywa 2002/20/WE (Dyrektywa o zezwoleniach)
Załącznik – część A – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) Dodaje się pkt 19 w brzmieniu:
‘19. Zgodność z krajowymi środkami 
wdrażającymi przepisy dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/29/WE oraz dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2004/48/WE.”

skreślony
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