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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji zmierza do zmiany obecnych europejskich ram regulacyjnych łączności 
elektronicznej, jakie tworzą trzy dyrektywy – dyrektywa ramowa, dyrektywa o zezwoleniach i
dyrektywa o dostępie – w celu stworzenia prawdziwego wewnętrznego rynku 
telekomunikacyjnego. Wniosek ma na celu głównie poprawę skuteczności łączności 
elektronicznej, zapewnienie efektywniejszych i prostszych uregulowań – zarówno dla 
operatorów, jak i dla krajowych organów regulacyjnych – a także ujednolicenie norm 
wspólnotowych w celu podniesienia poziomu inwestycji, innowacyjności i korzyści dla 
konsumentów. Główne zmiany w dyrektywie ramowej, dyrektywie o zezwoleniach i
dyrektywie o dostępie dotyczą reformy zarządzania widmem, wprowadzenia rozdziału 
funkcjonalnego i wzmocnienia uprawnień Komisji w stosunku do państw członkowskich.

Sprawozdawca proponuje naniesienie we wniosku następujących poprawek:

A) Dyrektywa ramowa:

 W art. 6 ostatni ustęp w odniesieniu do ujawniania wyników procedur 
konsultacyjnych przez krajowe organy regulacyjne należałoby zapewnić większą 
poufność informacji przekazywanych przez przedsiębiorstwa.

 Art. 19 ust. 1 przyznaje Komisji prawo wydawania decyzji bądź zalecenia według 
uznania (w odniesieniu do środków ujednolicających przyjmowanych przez Komisję 
w przypadku stwierdzenia rozbieżności we wdrażaniu przez krajowe organy 
regulacyjne zadań regulacyjnych określonych w dyrektywie ramowej i w dyrektywach 
szczegółowych), przy czym procedura regulacyjna połączona z kontrolą przewidziana 
jest tylko w przypadku decyzji. Dlatego też należy zakwestionować stosowność tego 
przepisu, ponieważ w ostatecznym rozrachunku zakres udziału Parlamentu zależałby 
od decyzji Komisji. 

 W art. 21 ust. 2 i 3 w odniesieniu do sporów transgranicznych między stronami z
różnych państw członkowskich należałoby uściślić, że koordynacja wysiłków 
krajowych organów regulacyjnych celem rozstrzygnięcia sporu może prowadzić 
nawet do przyjęcia wspólnej decyzji.

B) Dyrektywa o zezwoleniach:

 W art. 10 w odniesieniu do przestrzegania wymogów określonych w zezwoleniu 
ogólnym lub praw użytkowania i szczegółowych obowiązków należałoby wprowadzić 
nowy ust. 6a, zgodnie z którym państwa członkowskie pozwalałyby zawsze na 
poddanie kontroli sądowej sankcji określonych w ust. 5 i 6, zgodnie z prawem 
krajowym.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do 
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komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Wobec braku innych, bardziej 
szczegółowych podstaw prawnych należy 
odwołać się do art. 95 traktatu WE, 
zgodnie z którym Parlament i Rada mogą 
przyjąć w procedurze współdecyzji ogólne 
środki dotyczące zbliżenia ustawodawstwa 
państw członkowskich i mające na celu 
ustanowienie i funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Przywołany artykuł jest 
również podstawą prawną aktów 
legislacyjnych zmienionych niniejszym 
wnioskiem, a ponadto ma stosunkowo 
horyzontalny zakres, co uzasadnia jego 
wybór. Niemniej utworzenie Urzędu 
regulacyjnego na szczeblu europejskim 
może wymagać zastosowania art. 308 
traktatu WE jako przepisu ogólnego, 
jednak zgodnie z tym przepisem 
Parlament Europejski traci uprawnienie 
do współdecyzji.

Poprawka 2

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, 

(32) Istnienie usług łączności 
elektronicznej ma kluczowe znaczenie w 
nagłych wypadkach. Dlatego krajowe 
organy regulacyjne powinny zapewnić 
utrzymanie minimalnego poziomu 
dostępności sieci jako wsparcia
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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
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.

podstawowej łączności w nagłych 
wypadkach. Krajowe organy regulacyjne 
powinny mieć niezbędne środki do 
wykonywania swoich obowiązków, w tym 
uprawnienia do uzyskiwania 
wystarczających informacji 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, 
podmioty zapewniające dostęp do sieci i 
świadczące usługi w zakresie łączności 
elektronicznej powinny podejmować
środki mające na celu zapewnienie 
dostępności podstawowych sieci
odpowiednio do oceny ryzyka.

Uzasadnienie

Interwencja regulacyjna jest uzasadniona w celu zapewnienia dostępności sieci łączności do 
łączności podstawowej w nagłych wypadkach, jednak o poziomie bezpieczeństwa w celu 
ochrony zwykłej łączności w warunkach normalnych decyduje popyt i konkurencja rynkowa, a 
nie działania organów regulacyjnych.
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Poprawka 3

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 
dochodzeń i nakładania kar w przypadku 
stwierdzenia nieprzestrzegania wymagań.

(33) Konkurencja rynkowa jest zazwyczaj 
najlepszym środkiem zapewnienia 
odpowiedniej równowagi między 
poziomem bezpieczeństwa a kosztami 
osiągnięcia go oraz między 
ograniczeniami wynikającymi z 
obowiązków w zakresie bezpieczeństwa a 
swobodą tworzenia innowacyjnych usług. 
Czasem nadal konieczne jest uzgodnienie 
wspólnego wykazu obowiązków w zakresie 
bezpieczeństwa w celu ochrony przed 
fatalną w skutkach awarią na szeroką 
skalę i przed kaskadowym wpływem 
incydentów w jednej sieci na inną sieć 
oraz w celu zapewnienia dostępności 
podstawowych usług w nagłych 
wypadkach. Zgodnie z zasadami 
konieczności i proporcjonalności krajowe 
organy regulacyjne dysponują wyłącznie 
uprawnieniami niezbędnymi do 
osiągnięcia powyższych celów. 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.

Uzasadnienie

Określenie odpowiednich norm w zakresie środków bezpieczeństwa często wymaga 
kompromisu między konkurencyjnymi, a równie ważnymi i uzasadnionymi celami. Właściwa 
równowaga między tymi celami będzie różnić się w zależności od sytuacji różnych kategorii 
użytkowników sieci. Popyt i konkurencja rynkowa stanowią zazwyczaj najlepsze środki 
zapewnienia każdemu użytkownikowi sieci łączności usług stosownie do jego indywidualnej 
sytuacji. Interwencja organów regulacyjnych jest uzasadniona jedynie w celu zapewnienia 
minimalnego poziomu ochrony przed awarią, wsparcia ze strony sieci łączności w nagłych 
wypadkach oraz w celu ochrony przed wpływami zewnętrznymi, gdy decyzje jednego 
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dostawcy usług mogłyby mieć niekorzystny wpływ na innych. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 33 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) Historia zarządzania sieciami i
usługami telefonicznymi charakteryzuje 
się wysokim poziomem współpracy 
międzynarodowej w celu zapewnienia 
jednolitych norm technicznych i
promowania interoperacyjności. Internet 
osiągnął interoperacyjność dzięki 
otwartym światowym normom, a rozwój 
usług z wykorzystaniem Internetu 
uzależniony był od swobody tworzenia 
nowych norm i protokołów technicznych
bez interwencji organów regulacyjnych.
Swoboda ta umożliwiła bezprecedensową 
innowacyjność w tworzeniu usług 
społeczeństwa informacyjnego i innych 
niekomercyjnych usług, przynosząc
mieszkańcom Europy ogromne korzyści 
gospodarcze i społeczne. Poszczególne 
tradycje w zakresie opracowywania i 
koordynacji norm technicznych przyniosły 
społeczeństwu korzyści właściwe dla danej 
dziedziny. Krajowe organy regulacyjne 
powinny uznać znaczenie innowacji i
różnorodności protokołów i usług 
internetowych, a także fakt, że dla 
osiągnięcia tych celów ważne jest 
wstrzymanie się od nadmiernej regulacji.

Uzasadnienie

Krajowe organy regulujące nie powinny wykorzystywać uprawnień do propagowania 
ujednolicania w sieciach łączności elektronicznej w sposób, który hamowałby rozwój 
innowacji w Internecie. 

Poprawka 5
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 33 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33b) Ochrona bezpieczeństwa 
internetowej łączności elektronicznej jest 
wspólnym obowiązkiem, a
odpowiedzialność rozłożona jest –
odpowiednio do wypełnianej roli – między
dostawców sprzętu i oprogramowania 
komputerowego, dostawców sieci i usług 
łączności elektronicznej, dostawców usług 
społeczeństwa informacyjnego oraz 
dostawców innych usług 
wykorzystujących Internet. Obowiązki te 
związane są z wymaganiami klientów i 
zapotrzebowaniem rynkowym, a reguluje
je niniejsza dyrektywa, dyrektywa w 
sprawie ochrony prywatności w sektorze 
łączności elektronicznej, 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, 
na rynku wewnętrznym (dyrektywa w 
sprawie handlu elektronicznego)1, 
dyrektywa 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych2 oraz inne środki.
Niniejsza dyrektywa nie nadaje organom 
regulacyjnym uprawnień w zakresie 
ustanawiania przepisów dla usług 
społeczeństwa informacyjnego lub 
zbliżonych usług świadczonych nie dla 
zysku. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności krajowe organy 
regulacyjne nie powinny korzystać z 
nadanych na mocy niniejszej dyrektywy 
uprawnień w celu nakładania na 
dostawców sieci łączności elektronicznej 
obowiązków w zakresie bezpieczeństwa, 
które wykraczałyby poza wypełniane przez 
nich role. 
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________________________________
1 Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1.

2 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31. Dyrektywa 
zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 
(Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie przedstawia żadnych wyraźnych dowodów uzasadniających konieczność 
interwencji regulacyjnej. W dziedzinie bezpieczeństwa szczególnie istotne jest, by każda 
interwencja regulacyjna poparta była jasną oceną oddziaływania, co w tym przypadku 
wyraźnie nie ma miejsca. Krajowe organy regulacyjne, których kompetencje obejmują jedynie 
ustanawianie przepisów dotyczących operatorów sieci, mają za to regulować teraz rynek 
złożony w większości z branży, nad którymi nie mają one żadnej kontroli (dostawców sprzętu 
i oprogramowania komputerowego, dostawców usług internetowych itd.).

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 39 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) Należy uznać potrzebę wspierania
zarówno inwestycji, jak i konkurencji, tak 
aby chronić, a nie osłabiać możliwość 
wyboru konsumentów. 

Uzasadnienie

Dyrektywy powinny jasno precyzować, że nie należy poświęcać konkurencji w imię inwestycji 
– na przykład za sprawą okresów zwolnień normatywnych. 

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

s) „szkodliwe zakłócenia” oznaczają 
zakłócenia, które zagrażają 
funkcjonowaniu usług radionawigacyjnych 
albo innych usług związanych 

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

bezpieczeństwem, które technicznie 
utrudniają wspólne wykorzystanie 
częstotliwości albo które w inny sposób 
mogą pogorszyć, poważnie utrudnić lub 
wielokrotnie przerywać usługę 
radiokomunikacyjną funkcjonującą 
zgodnie z właściwymi przepisami 
międzynarodowymi, wspólnotowymi lub 
krajowymi.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wprowadzania ograniczeń nie tylko w
przypadku stwierdzenia zakłóceń, ale również wówczas, kiedy wystąpienie szkodliwych 
zakłóceń jest prawdopodobne. Mając na względzie poważny charakter problemów 
związanych z zakłóceniami między usługami jedno- i dwukierunkowymi (odbiór i przesył), 
konieczne jest zapewnienie ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, zgodnie z uzgodnionymi 
na szczeblu międzynarodowym tabelami przeznaczeń częstotliwości, szczególnie z planem 
genewskim ITU (GE-06). Krajowe systemy prawne muszą mieć wystarczające pole manewru, 
by zagwarantować wspólne wykorzystanie widma.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
wykonywanie uprawnień przez krajowe 
organy regulacyjne w sposób niezależny, 
bezstronny i jawny. Krajowe organy 
regulacyjne nie występują o instrukcje ani 
nie przyjmują instrukcji od jakiegokolwiek 
innego organu w związku z codziennym 
wykonywaniem zadań przydzielanych im 
zgodnie z przepisami krajowymi 
wdrażającymi prawo wspólnotowe. 
Wyłącznie organy odwoławcze 
ustanowione zgodnie z art. 4 albo sądy 
krajowe są uprawnione do zawieszania lub 
uchylania decyzji krajowych organów 
regulacyjnych.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
wykonywanie uprawnień przez krajowe 
organy regulacyjne w sposób niezależny, 
bezstronny, jawny i w stosownym terminie. 
Krajowe organy regulacyjne nie występują 
o instrukcje ani nie przyjmują instrukcji od 
jakiegokolwiek innego organu w związku z 
codziennym wykonywaniem zadań 
przydzielanych im zgodnie z przepisami 
krajowymi wdrażającymi prawo 
wspólnotowe. Wyłącznie organy 
odwoławcze ustanowione zgodnie z art. 4 
albo sądy krajowe są uprawnione do 
zawieszania lub uchylania decyzji 
krajowych organów regulacyjnych.
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Uzasadnienie

Nieterminowe działanie krajowych organów regulacyjnych, na przykład w odniesieniu do 
przeglądu rynku, może hamować konkurencję i innowacje na rynku.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
na szczeblu krajowym istniały skuteczne 
mechanizmy, które umożliwią 
użytkownikom oraz przedsiębiorstwom 
udostępniającym sieci lub usługi łączności 
elektronicznej, których dotyczy dana 
decyzja wydana przez krajowy organ 
regulacyjny, korzystanie z prawa 
odwołania się od takiej decyzji do organu 
odwoławczego niezależnego od stron 
zaangażowanych w spór. Taki organ, który 
może być sądem, posiada odpowiednią 
wiedzę specjalistyczną umożliwiającą mu 
właściwe wypełnianie jego funkcji. 
Państwa członkowskie zapewniają 
właściwe rozpatrzenie każdej sprawy oraz 
gwarantują istnienie skutecznych środków 
odwoławczych. 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
na szczeblu krajowym istniały skuteczne 
mechanizmy, które umożliwią 
użytkownikom oraz przedsiębiorstwom 
udostępniającym sieci lub usługi łączności 
elektronicznej, których dotyczy dana 
decyzja wydana przez krajowy organ 
regulacyjny, korzystanie z prawa 
odwołania się od takiej decyzji do organu 
odwoławczego niezależnego od stron 
zaangażowanych w spór. Taki organ, który 
może być sądem, posiada odpowiednią 
wiedzę specjalistyczną umożliwiającą mu 
właściwe wypełnianie jego funkcji. 
Państwa członkowskie zapewniają 
właściwe rozpatrzenie każdej sprawy oraz 
gwarantują istnienie skutecznych środków 
odwoławczych. Państwa członkowskie 
ograniczają termin rozpatrywania tych 
odwołań.

Do czasu rozpatrzenia odwołania decyzja 
krajowego organu regulacyjnego pozostaje 
w mocy, chyba że zostaną przyznane 
środki przejściowe. Środki przejściowe 
mogą zostać przyznane ze względu na 
istnienie pilnej potrzeby zawieszenia 
skutków decyzji w celu zapobieżenia 
poważnej i nieodwracalnej szkodzie dla 
strony wnioskującej o takie środki i gdy 
wymaga tego równowaga interesów.

Do czasu rozpatrzenia wszelkich odwołań 
decyzja krajowego organu regulacyjnego 
pozostaje w mocy, chyba że zostaną 
przyznane środki przejściowe. Środki 
przejściowe mogą zostać przyznane 
wyłącznie ze względu na istnienie pilnej 
potrzeby zawieszenia skutków decyzji w
celu zapobieżenia poważnej i 
nieodwracalnej szkodzie dla strony 
wnioskującej o takie środki i gdy wymaga 
tego równowaga interesów.
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Uzasadnienie

Obecnie postępowanie odwoławcze może trwać nawet kilka lat, a w momencie jego 
zakończenia może być za późno na rozwiązanie pierwotnego problemu.

Z proponowanego tekstu wynika, że środki przejściowe mogą zostać przyznane z innych 
powodów. Sytuacja taka nie jest pożądana.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2002/21/WE
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. Przedsiębiorstwa powinny 
także wcześniej wskazywać wszelkie
potencjalne i istotne ograniczenia 
dotyczące udostępnionych konkurentom 
usług hurtowych. Należy przestrzegać 
tajemnicy handlowej zgodnie z prawem
krajowym i wspólnotowym. 

Uzasadnienie

Proponowane dodanie tekstu dotyczącego informacji dotyczących przyszłego rozwoju sieci 
i usług może powodować problemy, gdyż informacje tego rodzaju obejmują zwykle informacje 
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poufne. Spełnienie tego wymogu powinno być obwarowane surowymi warunkami. W tym 
przypadku nie jest jasne, jaki cel i wartość dodaną miałoby wprowadzenie wymogu 
udostępniania władzom takich informacji. 

Pożądane jest jednak wcześniejsze przekazywanie pewnych informacji o potencjalnym 
wpływie na usługi hurtowe. Należy jasno zaznaczyć konieczność poszanowania tajemnicy 
handlowej. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Arykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowy organ regulacyjny udostępnia 
wyniki procedur konsultacyjnych, chyba że 
dotyczą one informacji poufnych, zgodnie 
z przepisami prawa wspólnotowego i 
krajowego o tajemnicy przedsiębiorstwa.

Krajowy organ regulacyjny udostępnia 
wyniki procedur konsultacyjnych, chyba że 
dotyczą one informacji poufnych zgodnie z 
przepisami prawa wspólnotowego i 
krajowego o tajemnicy przedsiębiorstwa. 
W razie nieuzasadnionego ujawnienia 
informacji poufnych krajowe organy 
regulacyjne na wniosek zainteresowanych 
przedsiębiorstw dbają o jak najszybsze 
przyjęcie odpowiednich środków.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 7 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Krajowy organ regulacyjny przekazuje 
Komisji informację na temat wszystkich 
ostatecznych środków podlegających 
warunkom z lit. a) i b) art. 7 ust. 3.

9. Krajowy organ regulacyjny przekazuje 
Komisji informację na temat wszystkich 
ostatecznych środków podlegających art. 7 
ust. 3.
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Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) stosując zasadę, że użytkownicy 
końcowi powinni mieć możliwość 
uzyskania dostępu i rozpowszechniania 
wszelkich zgodnych z prawem treści oraz 
użytkowania wszelkich zgodnych z 
prawem, wybranych przez siebie aplikacji 
lub usług.

g) stosując zasadę, że użytkownicy 
końcowi powinni mieć możliwość 
uzyskania dostępu i rozpowszechniania 
wszelkich zgodnych z prawem treści oraz 
użytkowania wszelkich zgodnych z 
prawem, wybranych przez siebie aplikacji 
lub usług, zgodnie z umową między 
dostawcą i abonentem; żaden element tej 
zasady ani istnienie lub brak wzmianki na 
jej temat we wszelkiego rodzaju umowach 
nie powinny powodować unieważnienia 
postanowień dyrektywy 2001/29/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji 
niektórych aspektów praw autorskich 
i pokrewnych w społeczeństwie 
informacyjnym1,
_______________________________
1 Dz.U. L 167 z 22.6.2001, s. 10.

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W ust. 4 dodaje się literę w 
następującym brzmieniu:
„ga) zapewniając współpracę
przedsiębiorstw będących dostawcami 
sieci łączności elektronicznej z
właściwymi sektorami odpowiadającymi 
za ochronę i promowanie zgodnych z
prawem treści zawartych w sieci oraz w
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ramach usług łączności elektronicznej.”

Uzasadnienie

Współpraca operatorów usług łączności elektronicznej wydaje się kluczowa dla zwalczania 
naruszania praw autorskich, które przybiera w sieciach niezwykle duże rozmiary. Wskazane 
byłoby powierzyć koordynację tego zagadnienia instytucji właściwej na szczeblu europejskim. 

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewnienia maksymalizacji 
współużytkowania częstotliwości 
radiowych, gdy użytkowanie częstotliwości 
podlega ogólnemu zezwoleniu; lub

c) zapewnienia efektywnego wykorzystania 
częstotliwości radiowych, w tym w miarę 
możliwości maksymalizacji 
współużytkowania częstotliwości 
radiowych; lub

Uzasadnienie

Współużytkowanie widma powinno być stosowane tam, gdzie jest to technicznie możliwe 
i skuteczne, przy uwzględnieniu sprzecznych wymogów. 

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Dodaje się literę w następującym 
brzmieniu:
„da) uwzględnienia międzynarodowych i 
regionalnych organizacji ds. widma oraz 
tablic przeznaczeń częstotliwości 
uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym; lub”
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Uzasadnienie

Europa musi stosować się do międzynarodowych tablic przeznaczeń częstotliwości (np. plan 
genewski ITU (GE-06)), aby unikać niepotrzebnych zakłóceń i niewydajnego wykorzystania 
widma na terenach przygranicznych.

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Dodaje się literę w następującym 
brzmieniu:
„db) gwarantowania wydajnego 
wykorzystania widma.”

Uzasadnienie

Europa musi stosować się do międzynarodowych tablic przeznaczeń częstotliwości (np. plan 
genewski ITU (GE-06)), aby unikać niepotrzebnych zakłóceń i niewydajnego wykorzystania 
widma na terenach przygranicznych.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. O ile nie przewidziano inaczej w drugim 
akapicie lub w ramach środków przyjętych 
zgodnie z art. 9c, państwa członkowskie 
zapewniają możliwość świadczenia 
wszystkich rodzajów usług łączności 
elektronicznej w pasmach częstotliwości 
radiowej otwartych dla usług łączności 
elektronicznej. Państwa członkowskie 
mogą jednak ustanowić proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne ograniczenia rodzajów 
świadczonych usług łączności 

4. O ile nie przewidziano inaczej w drugim 
akapicie lub w ramach środków przyjętych 
zgodnie z art. 9c, państwa członkowskie 
zapewniają możliwość świadczenia 
wszystkich rodzajów usług łączności 
elektronicznej w pasmach częstotliwości 
radiowej otwartych dla łączności 
elektronicznej, określonych w krajowych 
tabelach rozdzielania częstotliwości i w 
regulacjach radiowych ITU. Państwa 
członkowskie mogą jednak ustanowić 



AD\730352PL.doc 17/29 PE404.684v02-00

PL

elektronicznej. proporcjonalne i niedyskryminacyjne 
ograniczenia rodzajów świadczonych usług 
łączności elektronicznej.

Uzasadnienie

Neutralność usług powinna się ograniczać do możliwości przewidzianych w regulacjach 
radiowych ITU określających, jakie usługi mogą współistnieć w poszczególnych pasmach.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9c – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te środki, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
zostaną przyjęte 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. We wdrażaniu 
przepisów niniejszego ustępu Komisję 
może wspierać Urząd zgodnie z art. 10 
rozporządzenia […/WE].

Te środki, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
zostaną przyjęte 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. We wdrażaniu 
przepisów niniejszego ustępu Komisję 
mogą wspierać krajowe organy 
regulacyjne.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji zasobów numeracyjnych w 
obrębie Wspólnoty, jeżeli będzie to 
sprzyjać funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego albo rozwojowi usług 
ogólnoeuropejskich. Komisja może podjąć 

Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji zasobów numeracyjnych w 
obrębie Wspólnoty, jeżeli będzie to 
sprzyjać funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego albo rozwojowi usług 
ogólnoeuropejskich. Komisja może podjąć 
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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
określone obowiązki związane z ich 
stosowaniem.

odpowiednie techniczne środki 
wykonawcze w tym zakresie. Środki 
wykonawcze mogą nakładać na 
Europejskie Biuro Radiokomunikacji 
(ERO) określone obowiązki związane z ich
stosowaniem.

Uzasadnienie

Taryfy za zasoby numeracyjne powinny pozostać w gestii państw członkowskich. Urząd nie 
powinien być właściwy w dziedzinie zasobów numeracyjnych, właściwość ta powinna należeć 
do Europejskiego Biura Radiokomunikacji (ERO) 

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 13a – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co trzy miesiące krajowy organ 
regulacyjny przekazuje Komisji 
sprawozdanie podsumowujące otrzymane 
zgłoszenia i działania podjęte zgodnie 
z niniejszym ustępem.

Raz w roku krajowy organ regulacyjny 
przekazuje Komisji sprawozdanie 
podsumowujące otrzymane zgłoszenia i 
działania podjęte zgodnie z niniejszym 
ustępem.

Uzasadnienie

Poprawa bezpieczeństwa sieci i informacji stanowi jedną z dziedzin, w której potrzebne są 
liczniejsze działania Wspólnoty i do której proponowane poprawki mogą wnieść wartość 
dodaną. Jedyna problematyczna kwestia w tym kontekście to proponowany obowiązek 
sprawozdawczości dla krajowych organów regulacyjnych. Sporządzanie sprawozdania co 
trzy miesiące byłyby stanowiłoby nadmierne obciążenie biurokratyczne. W związku z tym 
proponuje się sporządzanie sprawozdania raz w roku zamiast co trzy miesiące.

Poprawka 22

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

4. Uwzględniając w jak największym 
stopniu opinię krajowych organów 
regulacyjnych, Komisja może przyjąć
właściwe techniczne środki 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.

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,
oraz w przypadku, gdy podejmowane przez 
branżę inicjatywy samoregulacyjne nie 
prowadzą do osiągnięcia odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa rynku 
wewnętrznego w jednym lub kilku 
państwach członkowskich. Z uwagi na 
szczególnie pilny charakter sprawy 
Komisja może zastosować tryb pilny 
określony w art. 22 ust. 4.

Uzasadnienie

Techniczne środki wykonawcze powinny być wprowadzane wyłącznie w przypadku, gdy 
podejmowane przez branżę inicjatywy samoregulacyjne nie prowadzą do osiągnięcia 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa sieci i usług na rynku wewnętrznym.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 13b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadanie uprawnień przez krajowe 
organy regulacyjne do wydawania 
wiążących instrukcji dla przedsiębiorstw 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadanie uprawnień przez właściwe 
krajowe organy regulacyjne do wydawania 
wiążących instrukcji dla przedsiębiorstw 
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udostępniających publiczne sieci łączności 
lub świadczących publicznie dostępne 
usługi łączności elektronicznej, w celu 
wdrożenia art. 13a.

udostępniających publiczne sieci łączności 
lub świadczących publicznie dostępne 
usługi łączności elektronicznej, w celu 
wdrożenia art. 13a.

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. W odpowiednich przypadkach państwa
członkowskie zapewniają posiadanie 
uprawnień przez właściwe krajowe organy 
regulacyjne do wymagania od 
przedsiębiorstw udostępniających 
publiczne sieci łączności lub świadczących 
publicznie dostępne usługi łączności 
elektronicznej dostarczania informacji 
potrzebnych do oceny bezpieczeństwa ich 
usług i sieci, w tym do oceny 
udokumentowanych polityk 
bezpieczeństwa.

a) dostarczania informacji potrzebnych do 
oceny bezpieczeństwa ich usług i sieci, w 
tym do oceny udokumentowanych polityk 
bezpieczeństwa; oraz
b) polecenia wykwalifikowanemu, 
niezależnemu organowi przeprowadzenia 
audytu bezpieczeństwa i udostępnienia 
wyników takiego audytu krajowemu 
organowi regulacyjnemu.
3. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadanie wszelkich uprawnień przez 
krajowe organy regulacyjne niezbędnych 
do badania przypadków nieprzestrzegania 
wymogów.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadanie wszelkich uprawnień przez 
właściwe krajowe organy regulacyjne 
niezbędnych do badania przypadków 
nieprzestrzegania wymogów.

4. Niniejsze przepisy nie naruszają art. 3 
niniejszej dyrektywy.

4. Niniejsze przepisy nie naruszają art. 3 
niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

W wielu przypadkach krajowe organy regulacyjne nie są właściwe w sprawach 
bezpieczeństwa. Z drugiej strony, proponowane rozszerzenie właściwości krajowych organów 
regulacyjnych może stanowić nadmierne obciążenie i spowalniać rozwój nowych technologii. 
Właściwości krajowych organów regulacyjnych powinny być rozszerzone na publiczne sieci 
łączności i publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej tylko wtedy, gdy jest to 
konieczne.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punto 20
Dyrektywa 2002/21/WE
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 
niniejszej dyrektywy i dyrektyw 
szczegółowych dla lepszej realizacji celów 
określonych w art. 8, uwzględniając przede 
wszystkim opinię Urzędu, o ile zostanie 
wydana.

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 decyzję 
odnośnie do zharmonizowanego 
stosowania przepisów niniejszej dyrektywy 
i dyrektyw szczegółowych dla lepszej 
realizacji celów określonych w art. 8, 
uwzględniając w jak największym stopniu
opinię Urzędu, o ile zostanie wydana.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja wyda zalecenie zgodnie z 
ust. 1, działa ona zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 22 ust. 2. 

skreślony

Państwa członkowskie zapewniają, by 
krajowe organy regulacyjne uwzględniały 
te zalecenia przy wypełnianiu swoich 
zadań. Jeżeli krajowy organ regulacyjny 
postanawia nie stosować się do danego 
zalecenia, informuje o tym Komisję, 
uzasadniając swoje stanowisko.
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Urząd może z własnej inicjatywy 
doradzić Komisji, czy należy podjąć środki 
zgodnie z ust. 1.

skreślony

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 22
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każda ze stron może przekazać spór 
danemu krajowemu organowi 
regulacyjnemu. Krajowe organy 
regulacyjne koordynują swoje wysiłki 
celem rozstrzygnięcia sporu, zgodnie z 
celami określonymi w art. 8. 

2. Każda ze stron może przekazać spór 
danemu krajowemu organowi 
regulacyjnemu. Krajowe organy 
regulacyjne koordynują swoje wysiłki 
celem rozstrzygnięcia sporu, w miarę 
możliwości poprzez przyjęcie wspólnej 
decyzji, zgodnie z celami określonymi w 
art. 8. 

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 22
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowe organy regulacyjne niezwłocznie 
informują strony. Jeżeli po upływie 
czterech miesięcy spór nie zostanie 
rozstrzygnięty, a strona domagająca się 

Krajowe organy regulacyjne niezwłocznie 
informują strony. Jeżeli po upływie 
czterech miesięcy spór nie zostanie 
rozstrzygnięty, a strona, której prawa 
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odszkodowania nie wszczęła postępowania 
przed sądem i jeżeli zażąda tego dowolna 
ze stron, krajowe organy regulacyjne 
koordynują swoje wysiłki celem 
rozstrzygnięcia sporu, zgodnie z 
przepisami art. 8, uwzględniając przede 
wszystkim zalecenie Urzędu wydane 
zgodnie z art. 18 rozporządzenia [.../WE].

zostały naruszone, nie wszczęła 
postępowania przed sądem i jeżeli zażąda 
tego dowolna ze stron, krajowe organy 
regulacyjne koordynują swoje wysiłki 
celem rozstrzygnięcia sporu, w miarę 
możliwości poprzez przyjęcie wspólnej 
decyzji, zgodnie z przepisami art. 8, 
uwzględniając w jak największym stopniu
zalecenie Urzędu wydane zgodnie z art. 18 
rozporządzenia [.../WE].

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 7
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może przyjąć niezbędne 
zmiany załącznika II w celu dostosowania 
go do rozwoju rynku i technologii. 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. We 
wdrażaniu przepisów niniejszego ustępu 
Komisję może wspierać Urząd.

5. Komisja może przyjąć niezbędne 
zmiany załącznika II w celu dostosowania 
go do rozwoju rynku i technologii. 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. We 
wdrażaniu przepisów niniejszego ustępu 
Komisję mogą wspierać krajowe organy 
regulacyjne.

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Obowiązuje również następująca 2. Obowiązują również następujące 
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definicja: definicje:
„ogólne zezwolenie” oznacza ramy 
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.

„ogólne zezwolenie” oznacza ramy 
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 i usługi głosowe dla 
wielonarodowych spółek, posiadających 
siedziby w różnych krajach, a często na 
różnych kontynentach; są to z natury 
rzeczy usługi transgraniczne, a w obrębie 
Europy – ogólnoeuropejskie.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2002/20/WE
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 wyłącznie
jednemu uproszczonemu procesowi 
powiadomienia obejmującemu 
szczegółową rejestrację działalności 
elektronicznych usług łączności jako 
„globalnych usług telekomunikacyjnych”.

Poprawka 32
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uniknięcia poważnego ryzyka 
szkodliwych zakłóceń, albo

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

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 2

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, i we 
wszystkich przypadkach zgodnie z prawem 
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wspólnotowym.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Krajowe organy regulacyjne zapewniają 
skuteczne i wydajne użytkowanie 
częstotliwości radiowych zgodnie z art. 9 
ust. 2 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej). Zapewniają również, że nie 
występuje zakłócenie konkurencji w 
wyniku przekazania lub gromadzenia praw 
użytkowania częstotliwości radiowych. 
Państwa członkowskie mogą w tym celu 
przyjąć właściwe środki, takie jak 
zredukowanie, wycofanie lub narzucenie 
obowiązku sprzedaży prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych.

6. Krajowe organy ds. widma zapewniają 
skuteczne i wydajne użytkowanie 
częstotliwości radiowych zgodnie z art. 9 
ust. 2 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej). Zapewniają również, że nie 
występuje zakłócenie konkurencji w 
wyniku przekazania lub gromadzenia praw 
użytkowania częstotliwości radiowych. 
Państwa członkowskie mogą w tym celu 
przyjąć właściwe środki, takie jak 
zredukowanie, wycofanie lub narzucenie 
obowiązku sprzedaży prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych.

Uzasadnienie

W wielu przypadkach krajowe organy regulacyjne nie są właściwe w sprawach widma.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6b skreślony
Wspólna procedura selekcji dla 
wydawania praw
1. Techniczny środek wykonawczy, o 
którym mowa w ust. 6a pkt 1 lit. f), może 
przewidywać złożenie przez Urząd 
propozycji w sprawie selekcji jednego lub 
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większej liczby przedsiębiorstw, którym 
mogą zostać wydane indywidualne prawa 
użytkowania częstotliwości radiowych lub 
numerów zgodnie z art. 12 rozporządzenia 
[…].
W takich przypadkach środek musi 
obejmować wskazuje okres, w którym 
Urząd powinien zakończyć selekcję, 
procedurę, zasady i warunki dotyczące 
selekcji oraz szczegółowe dane dotyczące 
wszelkich opłat nakładanych na 
posiadaczy praw użytkowania 
częstotliwości radiowych lub numerów, 
aby zapewnić optymalne użytkowanie 
widma lub zasobów numeracyjnych. 
Procedura selekcyjna powinna być 
otwarta, przejrzysta, niedyskryminacyjna 
i obiektywna.
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.

Uzasadnienie

Procedury selekcji na skalę UE dotyczące wydawania praw powinny podlegać procedurze 
specjalnych wniosków legislacyjnych, a nie komitologii.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 8 – litera d a (nowa)
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 10 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d a) Dodaje się ustęp w brzmieniu:
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„6 a. Państwa członkowskie zgodnie z 
prawem krajowym gwarantują poddanie 
kontroli sądowej sankcji, o których mowa 
w ust. 5 i 6.” 
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