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Poprawka 10
Emmanouil Angelakas

Wniosek dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły 

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 
pokazały wsparcie dla kontynuacji 
obecnego modelu ram. Obecne ramy
wprowadzają dostosowania techniczne o 
charakterze przejściowym, których celem 
jest zapewnienie, by pełne przejście do 
prawa konkurencji urzeczywistniło się, 
ponieważ ramy mają charakter 
przejściowy, powinny przestać 
obowiązywać w 2014 r., kiedy to w pełni
konkurencyjny rynek telekomunikacji 
powinien stać się rzeczywistością. Przepisy 
niniejszej dyrektywy obowiązują do dnia 
31 grudnia 2014 r.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne ramy prawne obowiązują dopiero od bardzo niedawna, ale sprawdzają się. Niniejszy 
przegląd powinien dostosować niektóre techniczne kwestie do obecnych ram. W tym celu 
zaleca się włączenie klauzuli wygaśnięcia, która zapewni, że zostanie dokonany przegląd ram, 
aby ustalić, czy istnieje potrzeba przedłużenia ich działania po 2014 r., kiedy to w pełni
konkurencyjny rynek powinien być rzeczywistością.
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Poprawka 11
Christel Schaldemose

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Celem wspólnotowych ram 
regulacyjnych w zakresie łączności 
elektronicznej jest stworzenie trwałego 
„ekosystemu” dla łączności elektronicznej 
w oparciu o podaż, poprzez rzeczywiście 
konkurencyjne rynki produktów i usług,
oraz o popyt, dzięki wzmocnieniu rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Trwałe otoczenie dla konkurencji i inwestycji w sektorze telekomunikacji oparte jest zarówno 
na podaży jak i popycie. Podczas gdy regulacje gospodarcze zazwyczaj opierają się w 
większym stopniu na podaży, nie wolno jednak zapominać o popycie.

Poprawka 12
Olle Schmidt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Celem wspólnotowych ram 
regulacyjnych w zakresie łączności 
elektronicznej jest stworzenie trwałego 
„ekosystemu” dla łączności elektronicznej 
w oparciu o podaż, poprzez rzeczywiście 
konkurencyjne rynki produktów i usług,
oraz o popyt, dzięki wzmocnieniu rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego.

Or. en
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Uzasadnienie

Konkurencja opierająca się na infrastrukturze jest na dłuższą metę warunkiem koniecznym 
sprawnie funkcjonującego rynku telekomunikacji. Dlatego należy zaznaczyć, że jest to jednym 
z głównych celów niniejszej regulacji.

Poprawka 13
Marian Zlotea

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Sieci nowej generacji mają ogromny 
potencjał w zakresie zapewniania korzyści 
przedsiębiorstwom i konsumentom w całej 
Unii Europejskiej. W związku z tym 
bardzo istotne jest, aby brak jasnych 
uregulowań nie stanowił przeszkody dla 
trwałych inwestycji w zakresie rozwoju 
nowych sieci; jednocześnie należy 
wzmacniać konkurencję i zwiększać 
wybór konsumenta.

Or. en

Poprawka 14
Emmanouil Angelakas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W swoim komunikacie „Niwelowanie 
różnic w dostępie do łączy 
szerokopasmowych” z dnia 20 marca 
2006 r. Komisja przyznała, że w Europie 
istnieje terytorialny podział pod względem
dostępu do szybkich usług 
szerokopasmowych. Pomimo ogólnego 
wzrostu liczby łączy szerokopasmowych 
dostęp do nich w niektórych regionach 
jest ograniczony ze względu na wysokie 
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koszty będące skutkiem niskiej gęstości 
zaludnienia i dużego oddalena.
Ekonomiczne zachęty do inwestowania 
w budowę sieci szerokopasmowej na tych 
obszarach okazują się często 
niewystarczające. Wśród pozytywnych 
czynników należy wskazać na fakt, że 
postęp techniczny prowadzi do obniżenia 
kosztów rozbudowy sieci. Aby mniej 
rozwiniętym regionom zapewnić 
inwestycje w nowe technologie, regulacje 
prawne dotyczące telekomunikacji muszą 
być spójne z innymi środkami 
politycznymi, takimi jak polityka pomocy 
państwa, fundusze strukturalne czy też 
szersze cele polityki przemysłowej.

Or. en

Uzasadnienie

Ramy regulacyjne powinny również brać pod uwagę potrzebę niwelowania przepaści między 
regionami w procesie rozwoju. Należy podkreślić szczególne znaczenie rozwoju łączy 
szerokopasmowych.

Poprawka 15
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Przepisy niniejszej dyrektywy 
dotyczące zarządzania widmem powinny 
być zgodne z pracami organizacji 
międzynarodowych i regionalnych 
zajmujących się zarządzaniem widmem 
radiowym, takich jak Międzynarodowa
Unia Telekomunikacyjna (International 
Telecommunications Union - ITU) i 
Europejska Konferencja Administracji 
Poczty i Telekomunikacji (European 
Conference of Postal and 
Telecommunications Administrations -
CEPT), aby zapewnić skuteczne 
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zarządzanie i harmonizację
wykorzystywania widma w całej 
Wspólnocie i na świecie .

Or. en

Uzasadnienie

Aby zarządzanie widmem było efektywne, musi być zgodne z szerszymi międzynarodowymi 
działaniami harmonizacyjnymi prowadzonymi przez ITU i CEPT.

Poprawka 16
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Przepisy niniejszej dyrektywy 
dotyczące zarządzania widmem powinny 
być zgodne z pracami organizacji 
międzynarodowych i regionalnych 
związanych z zarządzaniem widmem 
radioelektrycznym, w szczególności 
Międzynarodowej Unii 
Telekomunikacyjnej (ITU) i Europejskiej 
Konferencji Administracji Poczty i 
Telekomunikacji (CEPT), tak aby 
zapewnić skuteczne zarządzanie i 
harmonizację w zakresie używania, widma
we Wspólnocie i na świecie.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby zarządzanie widmem było skuteczne, musi być zgodne z celem lepszej harmonizacji 
międzynarodowej, do którego zmierzają ITU i CEPT.

Poprawka  17
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Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Mimo że zarządzanie widmem 
pozostaje w zakresie uprawnień państw 
członkowskich, jedynie koordynacja i, 
w stosownych przypadkach, harmonizacja 
na szczeblu wspólnotowym może zapewnić 
czerpanie przez użytkowników widma 
pełnych korzyści z rynku wewnętrznego 
i skuteczną ochronę interesów UE na 
całym świecie.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zarządzanie widmem było efektywne, musi być zgodne z szerszymi międzynarodowymi 
działaniami harmonizacyjnymi prowadzonymi przez ITU i CEPT.

Poprawka 18
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Użytkownicy widma powinni również 
mieć możliwość swobodnego wyboru 
usług, które chcą oferować w danej 
częstotliwości, z uwzględnieniem środków 
przejściowych dotyczących wcześniej 
nabytych praw. W uzasadnionym i 
proporcjonalnym zakresie należy 
dopuszczać wyjątki od zasady neutralności 
usług, które wymagają świadczenia 
określonej usługi w celu realizacji jasno 
zdefiniowanych celów interesu ogólnego, 
takich jak bezpieczeństwo życia, 
konieczność wspierania społecznej, 
regionalnej i terytorialnej spójności lub 
unikanie nieefektywnego użytkowania 

(22) Użytkownicy widma powinni również 
mieć możliwość swobodnego wyboru 
usług, które chcą oferować w danej 
częstotliwości, z uwzględnieniem środków 
przejściowych dotyczących wcześniej 
nabytych praw. W uzasadnionym i 
proporcjonalnym zakresie należy 
dopuszczać wyjątki od zasady neutralności 
usług, które wymagają świadczenia 
określonej usługi w celu realizacji jasno 
zdefiniowanych celów interesu ogólnego, 
takich jak bezpieczeństwo życia, 
konieczność wspierania społecznej, 
regionalnej i terytorialnej spójności lub 
unikanie nieefektywnego użytkowania 
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widma. Cele te powinny obejmować: 
promowanie różnorodności kulturowej i 
językowej oraz pluralizmu mediów, 
zgodnie z definicjami zawartymi w 
ustawodawstwie krajowym, 
dostosowanymi do prawa wspólnotowego. 
O ile nie będzie to konieczne dla ochrony 
bezpieczeństwa życia, wyjątki nie powinny 
prowadzić do wyłącznego użytkowania w 
celu świadczenia pewnych usług, tylko 
raczej polegać na przyznaniu 
pierwszeństwa, tak aby w tym samym 
paśmie mogły współistnieć inne usługi lub 
technologie, w największym możliwym 
zakresie. Aby posiadacz zezwolenia mógł 
swobodnie wybrać najbardziej efektywny 
środek przenoszący zawartość usług 
świadczonych za pośrednictwem 
częstotliwości radiowych, zawartość nie 
powinna być regulowana w zezwoleniach 
na użytkowanie częstotliwości radiowych.

widma. Cele te powinny obejmować: 
promowanie różnorodności kulturowej i 
językowej oraz pluralizmu mediów, 
zgodnie z definicjami zawartymi w 
ustawodawstwie krajowym, 
dostosowanymi do prawa wspólnotowego. 
O ile nie będzie to konieczne dla ochrony 
bezpieczeństwa życia, wyjątki nie powinny 
prowadzić do wyłącznego użytkowania w 
celu świadczenia pewnych usług, tylko 
raczej polegać na przyznaniu 
pierwszeństwa, tak aby w tym samym 
paśmie mogły współistnieć inne usługi lub 
technologie, w największym możliwym 
zakresie. 

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z punktem 5 preambuły dyrektywy ramowej oddzielenie przepisów dotyczących 
nadawania od przepisów dotyczących treści nie może przeszkadzać w uwzględnianiu 
związków istniejących między tymi dwoma elementami, zwłaszcza w celu zapewnienia 
pluralizmu mediów, różnorodności kulturowej i ochrony konsumentów. Państwa członkowskie 
muszą zachować możliwość wprowadzenia powiązania między przyznawaniem 
indywidualnych praw do użytkowania a zobowiązaniami dotyczącymi oferty w zakresie 
zawartości usług specjalnych.

Poprawka 19
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W celu promowania funkcjonowania 
rynku wewnętrznego oraz wspierania 

(29) W celu promowania funkcjonowania 
rynku wewnętrznego oraz wspierania 
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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.

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, jak również ustanowienie 
jednolitego, europejskiego tymczasowego 
numeru telefonu zapewniającego 
przyjazny dla użytkownika dostęp do tych 
usług.

Or. en

Poprawka 20
Šarūnas Birutis

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 

(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 
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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. 

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. 

Or. en

Uzasadnienie

Środek podobny do wprowadzenia rozdziału funkcjonalnego – decyzję o narzuceniu dostępu 
do przewodów należy oceniać w świetle sygnałów inwestycyjnych, jakie wysyła do innych 
nowych inwestorów następnej generacji. Krajowe organy regulacyjne muszą wykazać się 
rozwagą przy przyjmowaniu zbyt naiwnego poglądu na warunki, w jakich trwałe inwestycje 
mogą pojawić się na konkurencyjnym rynku dostępu nowej generacji. 

Poprawka 21
Bill Newton Dunn

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 

(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 regulacje stanowią przeszkodę dla 
konkurencji w zakresie infrastruktury. 



PE406.047v01-00 12/70 AM\722944PL.doc

PL

konkurencji i obniżenia ogólnego kosztu 
finansowego i środowiskowego 
rozmieszczania infrastruktury łączności 
elektronicznej dla przedsiębiorstw.

Poprawa współużytkowania urządzeń 
może doprowadzić do istotnej poprawy 
konkurencji i obniżenia ogólnego kosztu 
finansowego i środowiskowego 
rozmieszczania infrastruktury łączności 
elektronicznej dla przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 22
Emmanouil Angelakas

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. 
Poprawa współużytkowania urządzeń 
może doprowadzić do istotnej poprawy 
konkurencji i obniżenia ogólnego kosztu 
finansowego i środowiskowego 
rozmieszczania infrastruktury łączności 
elektronicznej dla przedsiębiorstw. 
Współużytkowanie przewodów powinno 
zostać rozszerzone na całą publiczną 
infrastrukturę (wodną, ściekową, 
energetyczną i gazową), dzięki której 
infrastruktura łączy elektronicznych może 
być rozbudowywana, aby stworzyć równe 
warunki i rozszerzyć możliwości rozwoju
alternatywnej infrastruktury.
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Uzasadnienie

Usługi nowej generacji nie będą świadczone za pośrednictwem obecnie wykorzystywanych 
przewodów miedzianych; powstanie zupełnie nowa infrastruktura, dla której przeszkodą są 
fizyczne przewody, przez które poprowadzone zostaną łącza. Prawdziwe współużytkowanie
przewodów – w tym nie tylko przewodów należących do administratorów sieci 
telekomunikacyjnych, ale również na przykład całej publicznej infrastruktury (energetycznej, 
gazowej, ściekowej) – pozwala więcej niż jednemu podmiotowi na dostęp do infrastruktury w 
celu świadczenia usług.

Poprawka 23
Bill Newton Dunn

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) 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,
w przypadku gdy prowadzone przez 
przemysł inicjatywy samoregulujące nie 
doprowadziły do osiągnięcia
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
na rynku wewnętrznym w jednym lub 
kilku państwach członkowskich. Tam 
gdzie techniczne środki wykonawcze 
uznaje się za konieczne, potrzebny jest 
system zwrotu kosztów na szczeblu 
krajowym. 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 
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przyjętych zgodnie z dyrektywą ramową. 
Aby wykonywać swoje obowiązki, 
powinny one mieć prawo do prowadzenia 
dochodzeń i nakładania kar w przypadku 
stwierdzenia nieprzestrzegania wymagań.

 Or. en

Poprawka 24
Marian Zlotea

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Celem rozdziału funkcjonalnego, na 
mocy którego od zintegrowanego 
wertykalnie operatora wymaga się 
ustanowienie rozdzielonych operacyjnie 
jednostek organizacyjnych, jest 
zapewnienie świadczenia w pełni 
równoważnych produktów dostępu 
wszystkim operatorom detalicznym, w tym 
własnym jednostkom detalicznym 
zintegrowanego wertykalnie operatora. 
Rozdział funkcjonalny może doprowadzić 
do poprawy konkurencji na szeregu 
istotnych rynków poprzez istotne 
ograniczenie zachęt do dyskryminacji i 
poprzez ułatwienie weryfikacji i 
egzekwowania przestrzegania zasady 
niedyskryminacji. W wyjątkowych 
przypadkach rozdział może być 
uzasadniony jako środek naprawczy w 
okolicznościach długotrwałego 
nieprzestrzegania zasady niedyskryminacji 
na kilku istotnych rynkach i niewielkich 
szans lub braku szans na konkurencję w 
dziedzinie infrastruktury w racjonalnym 
terminie, po zastosowaniu jednego lub 
kilku środków naprawczych wcześniej 
uznawanych za właściwe. Bardzo istotne 
znaczenie ma jednak zapewnienie, aby 
nałożenie takiego obowiązku wiązało się z 
zachowaniem zachęt dla danego 

(43) Celem rozdziału funkcjonalnego, na 
mocy którego od zintegrowanego 
wertykalnie operatora wymaga się 
ustanowienie rozdzielonych operacyjnie 
jednostek organizacyjnych, jest 
zapewnienie świadczenia w pełni 
równoważnych produktów dostępu 
wszystkim operatorom detalicznym, w tym 
własnym jednostkom detalicznym 
zintegrowanego wertykalnie operatora. 
Rozdział funkcjonalny może doprowadzić 
do poprawy konkurencji na szeregu 
istotnych rynków poprzez istotne 
ograniczenie zachęt do dyskryminacji i 
poprzez ułatwienie weryfikacji i 
egzekwowania przestrzegania zasady 
niedyskryminacji. W wyjątkowych 
przypadkach rozdział może być 
uzasadniony jako środek naprawczy tam,
gdzie mógłby pomóc w przestrzeganiu
zasady niedyskryminacji na kilku istotnych 
rynkach i niewielkich szans lub braku 
szans na konkurencję w dziedzinie 
infrastruktury w racjonalnym terminie, po 
zastosowaniu jednego lub kilku środków 
naprawczych wcześniej uznawanych za 
właściwe. Bardzo istotne znaczenie ma 
jednak zapewnienie, aby nałożenie takiego 
obowiązku wiązało się z zachowaniem 
zachęt dla danego przedsiębiorstwa do 
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przedsiębiorstwa do inwestowania w swoją 
sieć, i aby nie wywierało jakiegokolwiek 
potencjalnego niekorzystnego wpływu na 
konsumentów. Jego nałożenie wymaga 
skoordynowanej analizy różnych istotnych 
rynków związanych z siecią dostępu, 
zgodnie z procedurą analizy rynku 
określoną w art. 16 dyrektywy ramowej. 
Podczas wykonywania analizy rynku i 
określania szczegółów tego środka 
naprawczego krajowe organy regulacyjne 
powinny zwracać szczególną uwagę na 
produkty, którymi będą zarządzać 
oddzielne jednostki organizacyjne, biorąc 
pod uwagę zakres rozwoju sieci i stopień 
postępu technologicznego, który może 
wpływać na zastępowalność usług 
stacjonarnych i bezprzewodowych. W celu 
uniknięcia zakłócenia konkurencji na 
rynku wewnętrznym, wnioski w sprawie 
rozdziału funkcjonalnego powinny być z 
góry zatwierdzane przez Komisję.

inwestowania w swoją sieć, i aby nie 
wywierało jakiegokolwiek potencjalnego 
niekorzystnego wpływu na konsumentów. 
Jego nałożenie wymaga skoordynowanej 
analizy różnych istotnych rynków 
związanych z siecią dostępu, zgodnie z 
procedurą analizy rynku określoną w art. 
16 dyrektywy ramowej. Podczas 
wykonywania analizy rynku i określania 
szczegółów tego środka naprawczego 
krajowe organy regulacyjne powinny 
zwracać szczególną uwagę na produkty, 
którymi będą zarządzać oddzielne 
jednostki organizacyjne, biorąc pod uwagę 
zakres rozwoju sieci i stopień postępu 
technologicznego, który może wpływać na 
zastępowalność usług stacjonarnych i 
bezprzewodowych. W celu uniknięcia 
zakłócenia konkurencji na rynku 
wewnętrznym, wnioski w sprawie 
rozdziału funkcjonalnego powinny być 
z góry zatwierdzane przez Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ rozdział funkcjonalny może udostępnić Urzędowi i operatorowi podlegającemu 
regulacji środki upraszczające egzekwowanie prawa, organy regulacyjne powinny mieć 
możliwość zastosowania takich środków w sposób dalekowzroczny, a nie jedynie po długim 
okresie nieegzekwowania praw, który oznacza, że środki naprawcze przez długi czas były 
nieskuteczne (i z tego powodu konkurencji nie udało się rozwinąć). Ważne jest, aby odnosić 
się do „skutecznej” konkurencji, jako że może istnieć konkurencja w dziedzinie infrastruktury 
niezdolna skutecznie ograniczyć działania dominującego operatora. 

Poprawka 25
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 43 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43a) Rozdział funkcjonalny nie jest 
odpowiednim rozwiązaniem regulacyjnym 
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dla rynków, na których istnieje 
konkurencja w zakresie świadczenia 
opartych na infrastrukturze usług 
detalicznych i/lub na których poziom 
powszechności stacjonarnych usług 
telekomunikacyjnych jest bardzo niski. 
Biorąc pod uwagę wyjątkowy charakter 
tego rozwiązania, konieczna jest ocena 
jego wpływu, aby przedstawić 
niedyskryminujący charakter pionowych 
ograniczeń oraz wydajność ekonomiczną, 
będącą jego rezultatem. Ocena jego
wpływu musi także uwzględniać wpływ 
alternatywnych polityk (mniej 
natarczywych) i powinna zostać 
przekazana Komisji w celu przeglądu.

Or. ro

Poprawka 26
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) W celu zapewnienia równego 
traktowania żaden z użytkowników widma 
nie powinien zostać zwolniony z 
obowiązku uiszczania zwykłych opłat 
ustalonych za użytkowanie widma.

skreślony

Or. en

Poprawka 27
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) W celu zapewnienia równego skreślony
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traktowania żaden z użytkowników widma 
nie powinien zostać zwolniony z 
obowiązku uiszczania zwykłych opłat 
ustalonych za użytkowanie widma.

Or. fr

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą zachować możliwość utrzymania lub wprowadzania 
mechanizmów przewidujących zastąpienie obowiązku uiszczania opłat za użytkowanie 
obowiązkiem realizacji celów interesu ogólnego. Mechanizmy te służą zapewnieniu 
pluralizmu mediów i są często stosowane w kontekście częstotliwości przyznawanych na 
potrzeby nadawania naziemnego.

Poprawka 28
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Warunki, które mogą być dołączane 
do zezwoleń, powinny obejmować 
szczególne warunki regulujące dostępność 
dla użytkowników niepełnosprawnych i 
konieczność przekazywania informacji
ogółowi społeczeństwa przed 
wystąpieniem, w trakcie i po zakończeniu 
poważniejszych kataklizmów. Również 
biorąc pod uwagę znaczenie innowacji 
technicznej, państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość wydawania 
zezwoleń na wykorzystywanie widma do 
celów doświadczalnych, z określonymi 
ograniczeniami i warunkami ściśle 
uzasadnionymi doświadczalnym 
charakterem takich praw.

(57) Warunki, które mogą być dołączane 
do zezwoleń, powinny obejmować 
szczególne warunki regulujące dostępność 
dla użytkowników niepełnosprawnych i 
konieczność przekazywania informacji
przez władze publiczne i służby ratownicze 
sobie nawzajem oraz ogółowi 
społeczeństwa przed wystąpieniem, w 
trakcie i po zakończeniu poważniejszych 
kataklizmów. Również biorąc pod uwagę 
znaczenie innowacji technicznej, państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
wydawania zezwoleń na wykorzystywanie 
widma do celów doświadczalnych, z 
określonymi ograniczeniami i warunkami 
ściśle uzasadnionymi doświadczalnym 
charakterem takich praw.

Or. en
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Poprawka 29
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 60 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60) W szczególności Komisji należy 
przyznać uprawnienia do przyjmowania 
środków wykonawczych w odniesieniu do 
zgłoszeń z art. 7 dyrektywy ramowej, do 
harmonizacji w dziedzinie widma i 
numeracji oraz w sprawach związanych z 
bezpieczeństwem sieci i usług, do 
identyfikacji rynków transgranicznych, do 
wdrażania standardów i do ujednoliconego 
stosowania przepisów ram regulacyjnych. 
Konieczne jest również przyznanie 
uprawnień do podejmowania środków 
wykonawczych mających na celu 
dostosowanie do rozwoju rynku i 
technologii załącznika I oraz II do 
dyrektywy o dostępie oraz do 
podejmowania środków wykonawczych w 
celu zharmonizowania zasad dotyczących 
zezwoleń oraz procedur i warunków 
zatwierdzania sieci i usługi łączności 
elektronicznej. Ponieważ środki te mają 
zakres ogólny i mają na celu uzupełnienie 
tych dyrektyw poprzez dodanie nowych 
elementów innych niż istotne, muszą 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjna połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 5a decyzji 1999/468/WE. 
Jeżeli z uwagi na szczególnie pilny 
charakter sprawy terminy zwykle 
stosowane w ramach procedury 
regulacyjnej połączonej z kontrolą nie 
mogą być dotrzymane, Komisja powinna 
mieć możliwość zastosowania trybu 
pilnego określonego w art. 5a ust. 6 
powyższej decyzji.

(60) W szczególności Komisji należy 
przyznać uprawnienia do przyjmowania 
środków wykonawczych w odniesieniu do 
zgłoszeń z art. 7 dyrektywy ramowej, do 
harmonizacji w dziedzinie widma i 
numeracji oraz w sprawach związanych z 
bezpieczeństwem sieci i usług, do 
identyfikacji rynków transgranicznych, do 
wdrażania standardów i do ujednoliconego 
stosowania przepisów ram regulacyjnych. 
Konieczne jest również przyznanie Komisji 
na mocy dyrektywy ramowej i dyrektyw 
o zezwoleniach uprawnień do 
zharmonizowania uregulowań 
dotyczących usług ogólnoeuropejskich, 
takich jak globalne usługi 
telekomunikacyjne.

Or. en
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Poprawka 30
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 60 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60a) Państwa członkowskie powinny 
wspierać mechanizmy współpracy między 
zainteresowanymi stronami, aby 
promować dobre funkcjonowanie usług 
on-line i wysoki poziom zaufania 
użytkowników. Należy w szczególności 
zachęcić przedsiębiorstwa zapewniające 
dostęp do sieci lub usługi łączności 
elektronicznej i pozostałe zainteresowane 
strony do współpracy na rzecz 
promowania treści zgodnych z prawem i 
ochrony treści on-line. Taka współpraca
może na przykład przyjąć konkretną 
formę, bez uszczerbku dla ram 
regulacyjnych, poprzez opracowanie 
kodeksów postępowania 
wynegocjowanych i zatwierdzonych przez 
zainteresowane strony. Zasada takich 
kodeksów została już przewidziana w 
licznych instrumentach wspólnotowych, w 
tym w dyrektywie 2000/31/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 
czerwca 2000 r. w sprawie niektórych 
aspektów prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu 
elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego (dyrektywa o handlu 
elektronicznym)1, dyrektywie 2004/48/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej (dyrektywa o wdrażaniu 
praw własności intelektualnej)2 lub 
dyrektywie 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 danych3. Taka współpraca 
między zainteresowanymi stronami ma 
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zasadnicze znaczenie dla promowania 
treści on-line, zwłaszcza europejskich 
treści kulturalnych, i uwolnienia 
potencjału społeczeństwa informacyjnego.
1 Dz.U. L 178 z 17.7.2000, str. 1.
2 Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 45.
3 Dz.U. L 281 z 23.11.1995.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejszy punkt preambuły podkreśla konieczność zachęcania do dobrej współpracy między 
zainteresowanymi stronami w celu promowania treści on-line i uwolnienia potencjału 
społeczeństwa informacyjnego.

Poprawka 31
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2002/21/WE
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 towarzyszących 
oraz niektórych aspektów dotyczących 
urządzeń końcowych odnoszących się do 
dostępu dla niepełnosprawnych 
użytkowników końcowych. Określa ona 
zadania krajowych organów regulacyjnych 
oraz procedury zmierzające do 
zapewnienia zharmonizowanego 
stosowania uregulowań prawnych w 
obrębie Wspólnoty.

Or. en
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Uzasadnienie

Koniecznie należy wyjaśnić, że aspekty dotyczące urządzeń końcowych odnoszą się do 
dostępu.

Poprawka 32
Emmanouil Angelakas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „urządzenia towarzyszące” oznaczają 
takie urządzenia, które są związane z siecią 
łączności elektronicznej lub z usługami 
łączności elektronicznej i umożliwiają lub 
wspierają świadczenie usług za 
pośrednictwem powyższych sieci lub usług 
albo które mogą je umożliwiać lub 
wspierać, i obejmują systemy translacji 
numerów lub adresów, systemy dostępu 
warunkowego i przewodniki po 
programach elektronicznych, a także 
infrastrukturę fizyczną, taką jak przewody, 
maszty, szafki uliczne i budynki;

e) „urządzenia towarzyszące” oznaczają 
takie urządzenia, które są związane z siecią 
łączności elektronicznej lub z usługami 
łączności elektronicznej i umożliwiają lub 
wspierają świadczenie usług za 
pośrednictwem powyższych sieci lub usług 
albo które mogą je umożliwiać lub 
wspierać, i obejmują systemy translacji 
numerów lub adresów, systemy dostępu 
warunkowego i przewodniki po 
programach elektronicznych, a także 
infrastrukturę fizyczną, taką jak przewody,
w tym te należące do innych infrastruktur 
publicznych i prywatnych takich jak 
instalacje wodne, ściekowe, gazowe 
i elektryczne, maszty, szafki uliczne 
i budynki;

Or. en

Uzasadnienie

Dostęp do podstawowej infrastruktury takiej jak przewody i maszty w wielu przypadkach 
może stanowić prawdziwą przeszkodę dla rozwoju telekomunikacji. Z tego powodu dostęp 
powinien zostać zapewniony, aby wesprzeć rozwój infrastruktury stron trzecich. W tym jednak 
przypadku prawo do współużytkowania przewodów powinno objąć wszystkich operatorów –
prywatnych i publicznych. Usługi nowej generacji nie będą świadczone za pośrednictwem 
obecnie wykorzystywanych miedzianych przewodów.
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Poprawka 33
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 3 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Krajowe organy ds. ochrony 
konkurencji, Komisja oraz krajowe 
organy regulacyjne nie nakładają kar w 
związku z tym samym już ukaranym 
faktem lub zarzutem oddalonym przez 
inny organ działający w ramach swoich 
uprawnień, które dotyczą tych samych 
faktów i przedmiotu.

Or. en

Uzasadnienie

National competition authorities and the Commission have competence to investigate and 
sanction infringements against national or European competition law. National regulatory 
authorities are competent to foster competition regarding network deployment and provision 
of electronic communications services. Acting within the scope of their respective 
competences, those authorities may arrive at different decisions. 

To avoid this potential conflict authorities may impose penalties on facts that have been 
sanctioned or dismissed by another authority, provided they have acted in accordance with 
their competences and that the facts have the same object and subject. 

Poprawka 34
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 4 − ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, by na 
szczeblu krajowym istniały skuteczne 
mechanizmy, które umożliwią 

Państwa członkowskie zapewniają, by na 
szczeblu krajowym istniały skuteczne 
mechanizmy, które umożliwią 
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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.

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 i efektywne wypełnianie jego 
funkcji. Państwa członkowskie zapewniają 
właściwe rozpatrzenie każdej sprawy,
gwarantują istnienie skutecznych środków 
odwoławczych oraz rozpatrzenie sprawy 
przed organem odwoławczym w 
rozsądnych granicach czasowych.

Or. en

Uzasadnienie

Efektywność i rozsądny czas trwania są kluczowymi aspektami mechanizmu odwoławczego. 
Specjalistyczna wiedza organów odwoławczych powinna pochodzić z wewnątrz, a nie tylko 
być dostępna dla tych organów.

Poprawka 35
Jacques Toubon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Procedura spójnego wdrażania 

proponowanych rozwiązań.
1. Jeżeli krajowy organ regulacyjny 
zamierza przyjąć środki zmierzające do 
nałożenia, zmiany lub wycofania 
obowiązku operatora na podstawie art. 16 
w związku z art. 5 i art. 9 do 13, oraz art. 
13a i art. 13b dyrektywy 2002/19/WE 
(dyrektywy o dostępie) i art. 17 dyrektywy 
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2002/22/WE (dyrektywy o usłudze 
powszechnej), Komisja i krajowe organy 
regulacyjne pozostałych państw 
członkowskich dysponują terminem 
jednego miesiąca od daty powiadomienia 
o proponowanym środku na 
przedstawienie uwag zainteresowanemu 
krajowemu organowi regulacyjnemu.
2. Jeżeli proponowany środek dotyczy 
nałożenia, zmiany lub wycofania 
obowiązku innego niż obowiązki 
określone w art. 13a i 13b dyrektywy 
2002/19/WE (dyrektywa o dostępie), 
Komisja może w takim samym terminie 
powiadomić zainteresowany krajowy 
organ regulacyjny i Organ Europejskich
Regulatorów Telekomunikacji (Body of 
European Regulators in 
Telecommunications - BERT) o 
przyczynach, które leżą u podstaw jej 
opinii, że proponowany środek stanowi 
przeszkodę dla rynku wewnętrznego lub o 
poważnych wątpliwościach co do jego 
zgodności z prawem wspólnotowym. W 
takim przypadku przyjęcie 
proponowanego środka zostaje opóźnione 
o dwa miesiące od powiadomienia 
Komisji.
Wobec braku powiadomienia 
zainteresowany krajowy organ 
regulacyjny może przyjąć proponowany 
środek, uwzględniając w jak największym 
stopniu wszelkie uwagi Komisji lub 
innego krajowego organu regulacyjnego.
3. W okresie dwóch miesięcy 
wyznaczonym w ust. 2 Komisja, BERT i 
zainteresowany krajowy organ 
regulacyjny podejmują ścisłą współpracę 
w celu określenia najskuteczniejszego i 
najodpowiedniejszego środka pod 
względem celów określonych w art. 8, 
uwzględniając opinie operatorów 
działających na rynku i potrzebę 
rozpowszechniania spójnych praktyk 
regulacyjnych.
W tym samym okresie dwóch miesięcy 
BERT może przyjąć zwykłą większością 
głosów uzasadnioną opinię, aby 
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potwierdzić zasadność i skuteczność 
proponowanego środka lub wskazać, że 
projekt musi zostać zmieniony, składając 
odpowiednie propozycje. Opinia jest 
podawana do wiadomości publicznej.
Jeżeli BERT stwierdzi w opinii, że 
proponowany środek musi zostać 
zmieniony, Komisja może przyjąć 
uzasadnioną decyzję, w której po 
uwzględnieniu opinii nałoży na 
zainteresowany krajowy organ 
regulacyjny obowiązek zmiany 
proponowanego środka, przedstawiając 
odpowiednie propozycje.
Jeżeli BERT potwierdzi w opinii 
zasadność i skuteczność proponowanego 
środka, krajowy organ regulacyjny może 
przyjąć proponowany środek, 
uwzględniając w jak największym stopniu 
wszystkie zalecenia Komisji i BERT.
4. Jeżeli proponowany środek dotyczy 
nałożenia, zmiany lub wycofania 
obowiązku, o którym mowa w art. 13a i 
13b dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywa o 
dostępie), jego przyjęcie zostaje opóźnione 
o dwa kolejne miesiące od zakończenia 
okresu wyznaczonego w art. 7 ust. 3.
W tym okresie Komisja, BERT i 
zainteresowany krajowy organ 
regulacyjny podejmują ścisłą współpracę 
w celu określenia najskuteczniejszego i 
najodpowiedniejszego środka pod 
względem celów określonych w art. 8, 
uwzględniając opinie operatorów 
działających na rynku i potrzebę 
rozpowszechniania spójnych praktyk 
regulacyjnych.
W tym samym okresie dwóch miesięcy 
BERT może przyjąć zwykłą większością 
głosów uzasadnioną opinię, w której 
potwierdzi zasadność i skuteczność 
proponowanego środka lub stwierdzi, że 
środek nie może być stosowany. Opinia 
jest podawana do wiadomości publicznej.
Po potwierdzeniu zasadności i 
skuteczności proponowanego środka przez 
Komisję i BERT zainteresowany krajowy 
organ regulacyjny może przyjąć 
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proponowany środek, uwzględniając w jak 
największym stopniu wszystkie zalecenia 
Komisji i BERT.
5. W terminie trzech miesięcy od przyjęcia 
przez Komisję uzasadnionej decyzji 
zgodnie z ust. 3, w której nakłada się na 
zainteresowany krajowy organ 
regulacyjny obowiązek zmiany lub 
wycofania proponowanego środka, 
krajowy organ regulacyjny zmienia lub 
wycofuje proponowany środek. Jeżeli 
proponowany środek zostanie zmieniony, 
krajowy organ regulacyjny przeprowadza 
konsultacje publiczne zgodnie z art. 6 i 
przekazuje Komisji proponowany środek 
wraz ze zmianami zgodnie z art. 7.

Or. fr

Uzasadnienie

Artykuł określa nową procedurę „współregulacji” na podstawie ścisłej współpracy między 
Komisją, BERT i krajowym organem regulacyjnym. Zamiast odgórnego weta procedura 
odwołuje się do wzajemnej weryfikacji, aby wypracować rozwiązanie. Aby Komisja mogła 
podjąć decyzję zmierzającą w tym kierunku, Komisja i BERT (zwykłą większością głosów) 
muszą wyrazić zgodę na konieczność zmiany środka zaproponowanego przez krajowy organ 
regulacyjny. W przeciwnym przypadku krajowy organ regulacyjny uwzględnia uwagi Komisji 
i BERT.

Poprawka 36
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 7 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nałożenia, zmiany lub wycofania 
obowiązku operatora na podstawie art. 16 
w związku z art. 5 i art. 9 do 13 dyrektywy 
2002/19/WE (dyrektywy o dostępie) i art. 
17 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywy o 
usłudze powszechnej),

skreślony
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Or. fr

Uzasadnienie

Weto w sprawie usuwania uchybień zostaje zastąpione mechanizmem przedstawionym w art. 
6a (nowym).

Poprawka 37
Jacques Toubon

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

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.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Weto w sprawie usuwania uchybień zostaje zastąpione mechanizmem przedstawionym w art. 
6a (nowym).
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Poprawka 38
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE
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.

skreślony

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.

Or. fr

Uzasadnienie

Weto w sprawie usuwania uchybień zostaje zastąpione mechanizmem przedstawionym w art. 
6a (nowym).

Poprawka 39
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 7 −ustęp 8
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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.

skreślony

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.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany zapis nadaje Komisji uprawnienia do decydowania o tym, jakie obowiązki
powinien nakładać krajowy organ regulacyjny. Prowadziłoby to do zachwiania równowagi w 
zakresie odpowiedzialności, ponieważ krajowy organ regulacyjny nadal ponosiłby pełną 
odpowiedzialność za nałożone obowiązki (w przypadku sporu sądowego), lecz nie mógłby 
decydować o zakresie tych obowiązków.

Poprawka 40
Jacques Toubon

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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Or. fr

Uzasadnienie

Weto w sprawie usuwania uchybień zostaje zastąpione mechanizmem przedstawionym w art. 
7a (nowym).

Poprawka 41
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8 − ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewniając, że nie występuje 
zniekształcenie czy ograniczenie 
konkurencji w sektorze łączności 
elektronicznej, w szczególności w 
odniesieniu do dostarczania treści;

b) zapewniając, że nie występuje 
zniekształcenie czy ograniczenie 
konkurencji w sektorze łączności 
elektronicznej;

Or. en

Uzasadnienie

Należy odrzucić propozycję rozszerzenia celu krajowego organu regulacyjnego o 
promowanie konkurencyjności „w szczególności w odniesieniu do dostarczania treści”. 
Rynek dostarczania treści już jest oparty na konkurencyjności. Tak więc rynek usług 
nadawczych już został wykreślony z listy rynków, co do których zaleca się stosowanie 
regulacji ex ante. Niejasne jest, dlaczego wprowadzono tę zmianę. Dodanie tego zapisu 
podważa ponadto cel równych warunków rynkowych dla konkurencji, jeśli konkurencja 
w pewnych obszarach uznawana jest za ważniejszą niż w innych.

Poprawka 42
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8 − ustęp 2 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewniając, że nie występuje 
zniekształcenie czy ograniczenie 
konkurencji w sektorze łączności 
elektronicznej, w szczególności w 
odniesieniu do dostarczania treści;

b) zapewniając, że nie występuje 
zniekształcenie, biorąc pod uwagę przepisy 
dotyczące pomocy państwa, czy 
ograniczenie konkurencji w sektorze 
łączności elektronicznej, w szczególności 
w odniesieniu do dostarczania treści;

Or. en

Uzasadnienie

Należy odrzucić propozycję rozszerzenia celu krajowego organu regulacyjnego o 
promowanie konkurencyjności „w szczególności w odniesieniu do dostarczania treści”. 
Rynek dostarczania treści już jest oparty na konkurencyjności. Tak więc rynek usług 
nadawczych już został wykreślony z listy rynków, co do których zaleca się stosowanie 
regulacji ex ante. Niejasne jest, dlaczego wprowadzono tę zmianę. Dodanie tego zapisu 
podważa ponadto cel równych warunków rynkowych dla konkurencji, jeśli konkurencja 
w pewnych obszarach uznawana jest za ważniejszą niż w innych.

Poprawka 43
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewniając, że nie występuje 
zniekształcenie czy ograniczenie 
konkurencji w sektorze łączności 
elektronicznej, w szczególności w 
odniesieniu do dostarczania treści;

b) zapewniając, że nie występuje 
zniekształcenie czy ograniczenie 
konkurencji w sektorze łączności 
elektronicznej, w szczególności w 
odniesieniu do dostarczania treści. 
Jednakże w przypadku krajów o mniej 
rozwiniętej infrastrukturze stacjonarnej 
oraz o niskim poziomie usług 
stacjonarnych i szerokopasmowych jako 
priorytet należy potraktować potrzebę 
promowania inwestycji, a nie 
stymulowanie konkurencji;

Or. ro
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Poprawka 44
Marian Zlotea

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) zapewniając współpracę między 
przedsiębiorstwami udostępniającymi sieci 
i świadczącymi usługi łączności 
elektronicznej a sektorami 
zainteresowanymi ochroną i promocją 
zgodnych z prawem treści wsieciach i 
usługach ł ączności elektronicznej.

 Or. en

Poprawka 45
Jacques Toubon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) zapewniając współpracę 
przedsiębiorstw dostarczających sieci 
łączności elektronicznej z 
zainteresowanymi sektorami w zakresie 
ochrony i promowania zgodnych z 
prawem treści w sieciach i usługach 
łączności elektronicznej.

Or. fr

Uzasadnienie

Promowanie i ochrona treści zgodnych z prawem w sieciach i usługach łączności 
elektronicznej musi zostać uznana za zadanie krajowych organów regulacyjnych, aby 
zachęcić do konkurencji między kreatywnymi treściami zgodnymi z prawem w interesie 
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konsumentów europejskich. Chodzi również o sprzyjanie autoregulacji i zapobieganie 
konfliktom interesów poprzez współpracę.

Poprawka 46
Jacques Toubon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gc) wprowadzając platformy 
konsultacyjne obejmujące przedstawicieli 
wszystkich zainteresowanych stron, w 
szczególności konsumentów i posiadaczy 
praw. Platformy definiują zasady 
rozstrzygania sporów między 
użytkownikami, dostawcami usług i 
producentami treści w ramach prawa 
krajowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Promowanie i ochrona treści zgodnych z prawem w sieciach i usługach łączności 
elektronicznej musi zostać uznana za zadanie krajowych organów regulacyjnych, aby 
zachęcić do konkurencji między kreatywnymi treściami zgodnymi z prawem w interesie 
konsumentów europejskich. Chodzi również o sprzyjanie autoregulacji i zapobieganie 
konfliktom interesów poprzez współpracę.

Poprawka 47
Marian Zlotea

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 1
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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 i nie prowadziło do zakłócenia 
konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Skuteczne zarządzanie widmem radiowym dla usług łączności elektronicznej powinno wiązać 
się dla właściwych organów z wymogiem wzięcia pod uwagę aspektów konkurencyjności 
podczas rozdzielania i przyznawania takich częstotliwości oraz unikania zakłócenia
konkurencji. Proponowane sformułowanie jest zgodne z punktem 28 preambuły wniosku 
Komisji w sprawie przedmiotowej dyrektywy ramowej.

Poprawka 48
Marian Zlotea

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) uniknięcia zakłócenia konkurencji,

Or. en

Uzasadnienie

Skuteczne zarządzanie widmem radiowym dla usług łączności elektronicznej powinno wiązać 
się dla właściwych organów z wymogiem wzięcia pod uwagę aspektów konkurencyjności 
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podczas rozdzielania i przyznawania takich częstotliwości oraz unikania zakłócenia 
konkurencji. Proponowane sformułowanie jest zgodne z punktem 28 preambuły wniosku 
Komisji w sprawie przedmiotowej dyrektywy ramowej.

Poprawka 49
Jacques Toubon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
elektronicznej.

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 dostępnych dla usług łączności 
elektronicznej określonych w krajowych 
tablicach przydziału częstotliwości i 
zasadach ITU w dziedzinie łączności 
radiowej. Państwa członkowskie mogą 
jednak ustanowić proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne ograniczenia rodzajów 
świadczonych usług łączności 
elektronicznej.

Or. fr

Uzasadnienie

Neutralność w stosunku do usług musi ograniczać się do możliwości oferowanych przez 
uregulowania ITU dotyczące łączności radiowej. ITU ustala, które usługi mogą współistnieć 
w różnych pasmach.

Poprawka 50
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenia, które wymagają świadczenia 
usług w określonym paśmie, są 
uzasadnione w przypadku konieczności 
zapewnienia realizacji zgodnego z prawem 
wspólnotowym celu interesu ogólnego, 
takiego jak bezpieczeństwo życia,
wspieranie społecznej, regionalnej albo 
terytorialnej spójności albo unikanie 
nieskutecznego wykorzystywania 
częstotliwości radiowych lub promowania 
różnorodności kulturowej i językowej oraz 
pluralizmu mediów, zdefiniowanych w 
ustawodawstwie krajowym zgodnie z 
prawem wspólnotowym.

Ograniczenia, które wymagają świadczenia 
usług łączności elektronicznej w
określonym paśmie, są uzasadnione w 
przypadku konieczności zapewnienia 
realizacji zgodnego z prawem 
wspólnotowym celu interesu ogólnego, o 
którym mowa w prawie krajowym, takiego 
jak bezpieczeństwo życia, wspieranie 
społecznej, regionalnej albo terytorialnej 
spójności albo unikanie nieskutecznego 
wykorzystywania częstotliwości radiowych 
lub promowania różnorodności kulturowej 
i językowej oraz pluralizmu mediów, 
zdefiniowanych w ustawodawstwie 
krajowym zgodnie z prawem 
wspólnotowym.

Or. fr

Uzasadnienie

Interpretacja celów interesu ogólnego przez każde państwo członkowskie powinna podlegać 
zasadzie pomocniczości.

Poprawka 51
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenia, które wymagają świadczenia 
usług w określonym paśmie, są 
uzasadnione w przypadku konieczności 
zapewnienia realizacji zgodnego z prawem 
wspólnotowym celu interesu ogólnego, 
takiego jak bezpieczeństwo życia, 
wspieranie społecznej, regionalnej albo 
terytorialnej spójności albo unikanie 

Ograniczenia, które wymagają świadczenia 
usług łączności elektronicznej w 
określonym paśmie, są uzasadnione w 
przypadku konieczności zapewnienia 
realizacji zgodnego z prawem 
wspólnotowym celu interesu ogólnego, 
takiego jak bezpieczeństwo życia, 
wspieranie społecznej, regionalnej albo 
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nieskutecznego wykorzystywania 
częstotliwości radiowych lub promowania 
różnorodności kulturowej i językowej oraz 
pluralizmu mediów, zdefiniowanych w 
ustawodawstwie krajowym zgodnie z 
prawem wspólnotowym. 

terytorialnej spójności albo unikanie 
nieskutecznego wykorzystywania 
częstotliwości radiowych lub promowania 
różnorodności kulturowej i językowej oraz 
pluralizmu mediów lub świadczenia usług 
w zakresie nadawania audycji radiowych i
telewizyjnych, zdefiniowanych w 
ustawodawstwie krajowym zgodnie z 
prawem wspólnotowym. 

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby określenie polityki kulturalnej i medialnej pozostało w gestii państw
członkowskich i żeby w tej sprawie zapewniono ochronę prawną i elastyczność na szczeblu
krajowym. 

Poprawka 52
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenie zakazujące świadczenia 
jakiejkolwiek innej usługi w określonym 
paśmie może być stosowane wyłącznie 
wówczas, gdy będzie to uzasadnione 
koniecznością ochrony usług związanych z 
bezpieczeństwem życia. 

Ograniczenie zakazujące świadczenia 
jakiejkolwiek innej usługi łączności 
elektronicznej w określonym paśmie może 
być stosowane wyłącznie wówczas, gdy 
będzie to uzasadnione koniecznością 
ochrony usług związanych z 
bezpieczeństwem życia lub zapewnienia 
realizacji celu interesu ogólnego, takiego 
jak promowanie różnorodności kulturowej 
i językowej oraz pluralizmu mediów,
zdefiniowanego w ustawodawstwie 
krajowym zgodnie z prawem 
wspólnotowym.

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest, aby określenie polityki kulturalnej i medialnej pozostało w gestii państw
członkowskich i żeby w tej sprawie zapewniono ochronę prawną i elastyczność na szczeblu
krajowym.

Poprawka 53
Jacques Toubon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenie zakazujące świadczenia 
jakiejkolwiek innej usługi w określonym 
paśmie może być stosowane wyłącznie 
wówczas, gdy będzie to uzasadnione 
koniecznością ochrony usług związanych z 
bezpieczeństwem życia.

Ograniczenie zakazujące świadczenia 
jakiejkolwiek innej usługi łączności 
elektronicznej w określonym paśmie może 
być stosowane wyłącznie wówczas, gdy 
będzie to uzasadnione koniecznością 
ochrony usług związanych z 
bezpieczeństwem życia.

Or. fr

Uzasadnienie

Przepisy mają zastosowanie wyłącznie do usług łączności elektronicznej, a nie do dowolnych 
usług (meteorologicznych, naukowych, wojskowych itp.).

Poprawka 54
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 − ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie poddają 
regularnemu przeglądowi konieczność 
istnienia ograniczeń, o których mowa w 
ust. 3 i 4.

5. Państwa członkowskie poddają 
regularnemu przeglądowi konieczność 
istnienia ograniczeń, o których mowa 
w ust. 3 i 4. Do kompetencji państw 
członkowskich należy określenie zakresu 
i charakteru jakiegokolwiek wyjątku.
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Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby określenie polityki kulturalnej i medialnej pozostało w gestii państw
członkowskich i żeby w tej sprawie zapewniono ochronę prawną i elastyczność na szczeblu
krajowym.

Poprawka 55
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9a – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przez okres pięciu lat od [dnia 1 
stycznia 2010 r.] państwa członkowskie 
zapewniają posiadaczom praw 
użytkowania częstotliwości radiowych 
przyznanych przed tą datą możliwość 
złożenia wniosku do właściwego 
krajowego organu regulacyjnego o 
ponowną ocenę ograniczeń ich praw 
zgodnie z art. 9 ust. 3 i ust. 4.

1. Przez okres pięciu lat od [data 
transpozycji] państwa członkowskie mogą 
zapewnić posiadaczom praw użytkowania 
częstotliwości radiowych przyznanych 
przed tą datą na okres co najmniej pięciu 
lat możliwość złożenia wniosku do 
właściwego krajowego organu 
regulacyjnego o ponowną ocenę 
ograniczeń ich praw zgodnie z art. 9 ust. 3 i 
ust. 4.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby ponownej oceny w przypadku praw, które wygasają przed końcem 
pięcioletniego okresu przejściowego.

Poprawka 56
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9a – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku, gdy posiadacz prawa, o 
którym mowa w ust. 1, świadczy usługi w 
zakresie nadawania audycji radiowych 
lub telewizyjnych i prawo użytkowania 
częstotliwości radiowych zostało mu 
przyznane w celu wypełnienia 
określonego celu interesu ogólnego, 
wniosek o ponowną ocenę może zostać 
złożony wyłącznie w odniesieniu do tej 
części częstotliwości radiowych, które są 
niezbędne do wypełnienia tego celu. Część 
częstotliwości radiowych, która stanie się 
niepotrzebna do wypełnienia tego celu w 
wyniku zastosowania art. 9 ust. 3 i ust. 4, 
podlega procedurze nowego przydziału 
praw, zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy o 
zezwoleniach.

2. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
do ograniczeń wprowadzonych przez 
państwa członkowskie, aby promować cele 
polityki kulturalnej i mediów, na przykład 
różnorodność kulturową i językową oraz 
pluralizm mediów.

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ państwa członkowskie posiadają uprawnienia do określenia zakresu, charakteru 
i czasu trwania ograniczeń dotyczących zasad neutralności technologicznej i usług, aby 
promować cele polityki kulturalnej i mediów, procedura ponownej oceny, o której mowa w 
art. 9 a nie ma zastosowania w takich przypadkach. Ponadto w ust. 2 połączone zostały dwie 
różne kwestie: ponowna ocena ograniczeń i ponowna ocena praw do użytkowania jako 
takich, przy czym ta druga kwestia jest regulowana art. 5 ust. 2 dyrektywy o zezwoleniach

Poprawka 57
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku, gdy posiadacz prawa, o 
którym mowa w ust. 1, świadczy usługi w 
zakresie nadawania audycji radiowych lub 
telewizyjnych i prawo użytkowania 

2. W przypadku, gdy posiadacz prawa, o 
którym mowa w ust. 1, świadczy usługi w 
zakresie nadawania audycji radiowych lub 
telewizyjnych i prawo użytkowania 
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częstotliwości radiowych zostało mu 
przyznane w celu wypełnienia określonego 
celu interesu ogólnego, wniosek o 
ponowną ocenę może zostać złożony 
wyłącznie w odniesieniu do tej części 
częstotliwości radiowych, które są 
niezbędne do wypełnienia tego celu. Część 
częstotliwości radiowych, która stanie się 
niepotrzebna do wypełnienia tego celu w 
wyniku zastosowania art. 9 ust. 3 i ust. 4, 
podlega procedurze nowego przydziału 
praw, zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy o 
zezwoleniach.

częstotliwości radiowych zostało mu 
przyznane w celu wypełnienia określonego 
celu interesu ogólnego, w tym świadczenia 
usług nadawania, prawo użytkowania
części częstotliwości radiowych, które są 
niezbędne do wypełnienia tego celu nie 
ulega zmianie do czasu jego wygaśnięcia.
Część częstotliwości radiowych, która 
stanie się niepotrzebna do wypełnienia tego 
celu będzie przedmiotem nowej procedury 
przydziału praw zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 
niniejszej dyrektywy i art. 7 ust. 2 
dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywa o 
zezwoleniach).

Or. fr

Uzasadnienie

Operatorzy powinni mieć możliwość oferowania usług nadawczych, a nawet ich rozwoju (np. 
telewizja HD) po przejściu na technologię cyfrową. Część dywidendy cyfrowej, która nie 
będzie wykorzystywana do nadawania, powinna zostać ponownie przydzielona w celu innego 
wykorzystania według nowych zasad.

Poprawka 58
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9b – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. 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.

1. 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, pod 
warunkiem że takie przekazanie lub 
dzierżawienie będzie zgodne z 
procedurami krajowymi, a zmiana nie 
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spowoduje modyfikacji usługi świadczonej
w tym paśmie częstotliwości radiowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Wymienność częstotliwości radiowych nie może doprowadzić do braku równowagi w 
różnorodności usług ani do spekulacji. Ponadto nie można pomijać procedur krajowych, 
ponieważ zarządzanie widmem pozostaje w kompetencjach krajowych.

Poprawka 59
Jacques Toubon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Aby przyczynić się do rozwoju rynku 
wewnętrznego, i bez uszczerbku dla 
art. 8a, w celu realizacji zasad 
określonych w niniejszym artykule, 
Komisja może przyjąć właściwe 
techniczne środki wykonawcze, w 
celu: 

–a) zharmonizowania przepisów 
dotyczących dostępności 
i efektywnego wykorzystania 
częstotliwości radiowych zgodnie z 
procedurą ustanowioną w załączniku 
IIa;

-aa) zapewnienia skoordynowanego i 
terminowego dostarczania informacji 
dotyczących rozdzielania, dostępności 
i wykorzystania częstotliwości 
radiowych zgodnie z procedurą 
ustanowioną w załączniku IIa;

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

użytkowania mogą być przekazywane lub 
dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami, z wyłączeniem 
częstotliwości radiowych, które państwa 
członkowskie rozdzieliły lub zaplanowały 
przeznaczyć na cele usług nadawczych;

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;

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.

Te środki wykonawcze stosuje się bez 
uszczerbku dla środków podjętych na 
szczeblu wspólnotowym lub krajowym, 
zgodnie z prawem wspólnotowym, aby 
realizować cele interesu ogólnego, a w 
szczególności związane z promowaniem 
różnorodności kulturowej i językowej oraz 
pluralizmu mediów.

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 

Środki przyjęte na mocy lit. a) do lit. c)
akapitu pierwszego, 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. We wdrażaniu 
przepisów niniejszego ustępu Komisję 
może wspierać Komitet ds. polityki w 
zakresie widma radiowego.
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ustępu Komisję może wspierać Urząd 
zgodnie z art. 10 rozporządzenia 
[…/WE].

Or. en

Uzasadnienie

Ujęciu w dyrektywie ramowej uprawnień wykonawczych Komisji zawartych w decyzji o 
widmie radiowym musi towarzyszyć włączenie do dyrektywy klauzuli równoważnej do art. 1 
ust. 4 decyzji o widmie radiowym. Zważywszy na uprawnienia państw członkowskich w 
zakresie polityki kulturalnej i medialnej, Komisja nie powinna identyfikować pasm 
nadawczych, do których prawa mogłyby zostać przekazane lub wydzierżawione. Zgodnie z 
art. 9b przekazanie lub dzierżawa praw indywidualnych podlega procedurom krajowym, w 
związku z czym Komisja nie powinna harmonizować tych procedur.

Poprawka 60
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 – litera b)
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 
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.

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, jak również 
ustanowienie jednolitego, europejskiego 
tymczasowego numeru telefonu
zapewniającego przyjazny dla 
użytkownika dostęp do tych usług. Środki 
wykonawcze mogą nakładać na Urząd 
określone obowiązki związane z ich 
stosowaniem.
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Or. en

Poprawka 61
Emmanouil Angelakas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2002/21/WE
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 publiczne lub 
prywatne 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, biorąc pod uwagę zasadę 
proporcjonalności, mogą nakazać 
współużytkowanie tych urządzeń lub 
nieruchomości, w tym z masztów, anten, 
przewodów i studzienek.

Or. en

Uzasadnienie

Usługi nowej generacji nie będą świadczone za pośrednictwem obecnie wykorzystywanych 
miedzianych przewodów; powstanie zupełnie nowa infrastruktura, dla której przeszkodą są 
fizyczne przewody, przez które poprowadzone zostaną łącza. Prawdziwe współużytkowanie
przewodów – w tym nie tylko przewodów należących do administratorów sieci 
telekomunikacyjnych, ale również na przykład całej publicznej infrastruktury (energetycznej, 
gazowej, ściekowej) – pozwala więcej niż jednemu podmiotowi na dostęp do infrastruktury w 
celu świadczenia usług.
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Poprawka 62
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 12 − ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 63
Bill Newton Dunn

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 − punkt 13
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 12 − ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Środki przyjęte przez krajowy organ 
regulacyjny zgodnie z ust. 1 powinny być 
obiektywne, przejrzyste,
niedyskryminacyjne i proporcjonalne oraz 
podejmowane zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 7a ust. 4 dyrektywy
2002/21/WE.

Or. en

Poprawka 64
Emmanouil Angelakas

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

3a. Aby zapewnić, że środki przyjęte na 
mocy ust. 1 są proporcjonalne, krajowe 
organy regulacyjne zbadają dostępność 
wszystkich przewodów, w tym należących 
do operatorów telekomunikacyjnych, 
dostawców energii i lokalnych 
społeczności oraz dostępność rur 
ściekowych, w których można by 
rozprowadzić łącza telekomunikacyjne w 
obszarze, gdzie potrzebny jest dostęp.

Or. en

Uzasadnienie

Aby sprzyjać rozwojowi infrastruktury, dostęp do przewodów nie powinien być sztucznie 
zawężany do przewodów operatorów telekomunikacyjnych, ale powinien obejmować 
wszystkie dostępne przewody. Im więcej przewodów jest dostępnych, tym większe szanse na 
trwałą konkurencję dzięki rozwojowi sieci podmiotów trzecich. 

Poprawka 65
Bill Newton Dunn

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 13 a − 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 właściwe
środki w celu zapewnienia integralności 
swoich sieci, tak aby zapewnić ciągłość 
świadczenia usług za pośrednictwem tych 
sieci. Państwa członkowskie zapewniają 
regularne konsultacje krajowych organów 
regulacyjnych z przedsiębiorstwami, aby 
umożliwić podejmowanie właściwych 
kroków zapewniających bezpieczeństwo i 
integralność.
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Or. en

Poprawka 66
Bill Newton Dunn

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
zawiadamianie krajowego organu 
regulacyjnego przez przedsiębiorstwa 
udostępniające publiczne sieci łączności 
lub świadczące publicznie dostępne usługi 
łączności elektronicznej o każdym
naruszeniu bezpieczeństwa lub 
integralności, które miało istotny wpływ na 
działanie sieci lub usług. 

Państwa członkowskie, w stosownych 
przypadkach, zapewniają zawiadamianie 
krajowego organu regulacyjnego przez 
przedsiębiorstwa udostępniające publiczne
sieci łączności lub świadczące publicznie 
dostępne usługi łączności elektronicznej o 
poważnym naruszeniu bezpieczeństwa lub 
integralności, które miało istotny wpływ na 
działanie sieci lub usług. 

 Or. en

Poprawka 67
Bill Newton Dunn

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O ile jest to właściwe, dany krajowy organ 
regulacyjny zawiadamia krajowe organy 
regulacyjne w innych państwach 
członkowskich oraz Urząd. W przypadku 
gdy ujawnienie naruszenia leży w 
interesie publicznym, krajowy organ 
regulacyjny może o nim poinformować 
opinię publiczną. 

O ile jest to właściwe, dany krajowy organ 
regulacyjny zawiadamia krajowe organy 
regulacyjne w innych państwach 
członkowskich oraz Urząd. 

Or. en
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Poprawka 68
Bill Newton Dunn

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

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

Or. en

Poprawka 69
Christel Schaldemose

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Komisja może zachęcać do 
rozpowszechniania i wymiany najlepszych 
praktyk pomiędzy przedsiębiorstwami 
i właściwymi organami krajowymi oraz 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja może odgrywać pozytywną rolę w zakresie koordynacji i wspierania wymiany 
najlepszych praktyk, niekoniecznie nakładając wiążące środki.
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Poprawka 70
Bill Newton Dunn

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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, 
w przypadku gdy prowadzone przez 
przemysł inicjatywy samoregulujące nie 
doprowadziły do osiągnięcia
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
na rynku wewnętrznym w jednym lub 
kilku państwach członkowskich. Z uwagi 
na szczególnie pilny charakter sprawy 
Komisja może zastosować tryb pilny 
określony w art. 22 ust. 4.

Or. en

Poprawka 71
Bill Newton Dunn

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

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

Or. en

Poprawka 72
Bill Newton Dunn

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 13 b − ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przedsiębiorstwa udostępniające publiczne 
sieci łączności lub świadczące publicznie 
dostępne usługi łączności elektronicznej, 
po przyjęciu przez Komisję technicznych 
środków wykonawczych na mocy art. 13a 
ust. 4, miały dostęp do systemów zwrotu 
kosztów.

Or. en

Poprawka 73
Marian Zlotea

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójnego wdrażania podejść 
regulacyjnych, w tym uregulowań 
dotyczących nowych usług;

a) spójnego wdrażania podejść 
regulacyjnych, w tym uregulowań 
dotyczących usług ogólnoeuropejskich, 
takich jak globalne usługi 
telekomunikacyjne, oraz nowych usług;

Or. en
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Uzasadnienie

Usługi ogólnoeuropejskie, w tym ich czołowy przykład, czyli globalne usługi 
telekomunikacyjne (GTS) oferowane koncernom międzynarodowym posiadającym biura 
w kilku krajach europejskich, stanowią jeden z obszarów, w stosunku do którego Komisja 
powinna dysponować uprawnieniami do zapewniania zharmonizowanego podejścia 
regulacyjnego w ramach UE.

Poprawka 74
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 19 − ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójnego wdrażania podejść 
regulacyjnych, w tym uregulowań 
dotyczących nowych usług;

(a) spójnego wdrażania podejść 
regulacyjnych, w tym uregulowań 
dotyczących usług ogólnoeuropejskich, 
takich jak globalne usługi 
telekomunikacyjne, oraz nowych usług;

Or. en

Poprawka 75
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 19 − ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) spraw konsumenckich, w tym
dostępności usług i sprzętu łączności 
elektronicznej dla niepełnosprawnych 
użytkowników końcowych;

c) spraw konsumenckich, nieobjętych 
dyrektywą 2002/22/WE, a w szczególności 
dostępności usług i sprzętu łączności 
elektronicznej dla niepełnosprawnych 
użytkowników końcowych;

Or. en
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Uzasadnienie

W ramach tego artykułu powinny być uregulowane tylko kwestie nieobjęte dyrektywą 
o usłudze powszechnej.

Poprawka 76
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 2 − litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „dostęp” oznacza udostępnianie 
urządzeń lub usług innemu 
przedsiębiorstwu, na ściśle określonych 
warunkach, na zasadzie wyłączności albo 
braku wyłączności, w celu świadczenia 
usług łączności elektronicznej lub 
dostarczania usług społeczeństwa 
informacyjnego lub usług nadawania 
treści. Obejmuje to m.in.: dostęp do 
elementów sieci i urządzeń 
towarzyszących, co może się wiązać z 
podłączeniem urządzeń za pomocą 
stacjonarnych albo niestacjonarnych 
środków (w szczególności obejmuje to 
dostęp do pętli lokalnej oraz urządzeń i 
usług niezbędnych do obsługi pętli 
lokalnej); dostęp do fizycznej 
infrastruktury, w tym budynków, 
przewodów i masztów; dostęp do 
odpowiednich systemów oprogramowania, 
w tym do systemów operacyjnego 
wspierania; dostęp do translacji numerów 
albo systemów zapewniających 
ekwiwalentną funkcjonalność; dostęp do 
sieci stacjonarnych i ruchomych, a w 
szczególności dla roamingu; dostęp do 
systemów warunkowego dostępu do usług 
telewizji cyfrowej; dostęp do sieciowych 
usług wirtualnych

a) „dostęp” oznacza udostępnianie 
urządzeń lub usług innemu 
przedsiębiorstwu, na ściśle określonych 
warunkach, na zasadzie wyłączności albo 
braku wyłączności, w celu świadczenia 
usług łączności elektronicznej. Obejmuje 
to m.in.: dostęp do elementów sieci i 
urządzeń towarzyszących, co może się 
wiązać z podłączeniem urządzeń za 
pomocą stacjonarnych albo 
niestacjonarnych środków (w 
szczególności obejmuje to dostęp do pętli 
lokalnej oraz urządzeń i usług niezbędnych 
do obsługi pętli lokalnej); dostęp do 
fizycznej infrastruktury, w tym budynków, 
przewodów i masztów; dostęp do 
odpowiednich systemów oprogramowania, 
w tym do systemów operacyjnego 
wspierania; dostęp do translacji numerów 
albo systemów zapewniających 
ekwiwalentną funkcjonalność; dostęp do 
sieci stacjonarnych i ruchomych, a w 
szczególności dla roamingu; dostęp do 
systemów warunkowego dostępu do usług 
telewizji cyfrowej; dostęp do sieciowych 
usług wirtualnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Wniosek może prowadzić do sytuacji, której się nie da obronić, np. w przypadku zawierania 
transakcji na odległość, telefoniczne biura obsługi klienta firm ubezpieczeniowych mogłyby 
zażądać szczególnego dostępu do sieci telekomunikacyjnych. Jako klienci detaliczni, nadawcy 
już korzystają z niedyskryminacyjnej zasady ustanowionej w art. 17 i 31 dyrektywy o usłudze 
powszechnej. Komisja postanowiła usunąć rynek 18 ze swoich zaleceń, stwierdzając 
wyraźnie, że krajowe prawodawstwo w dziedzinie ochrony konkurencji obejmuje swoim 
zakresem problemy dostępu w tym kontekście. 

Poprawka 77
Marian Zlotea

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „pętla lokalna” oznacza fizyczny 
obwód łączący punkt zakończenia sieci 
w siedzibie abonenta z główną ramą 
dystrybucyjną albo równorzędnym 
urządzeniem w stacjonarnej publicznej 
sieci łączności elektronicznej, tam gdzie 
technicznie istnieje dostęp do połączenia.

Or. en

Poprawka 78
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 – litera b a) (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 12 − ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) techniczną i ekonomiczną 
wiarygodność użytkowania lub 
wprowadzania konkurencyjnych 
urządzeń, mając na uwadze tempo 
ewolucji rynku i korzyści dla 
konsumentów oraz rodzaj danych 
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wzajemnych połączeń i dostępu, w tym 
wiarygodność w zakresie innych 
rozwiązań dotyczących dostępu do sieci;

Or. en

Uzasadnienie

Konkurencja w zakresie infrastruktury, jako najważniejszy cel tej regulacji prawnej, musi być 
oceniana także pod względem korzyści dla konsumentów. Konkurencja powinna być 
wspierana tak daleko, jak to możliwe w łańcuchu wartości.

Poprawka 79
Emmanouil Angelakas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 9
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a

Rozdział funkcjonalny

skreślony

1. Krajowy organ regulacyjny może 
nałożyć na zintegrowane wertykalnie 
przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami 
art. 8, a w szczególności z drugim 
akapitem art. 8 ust. 3, obowiązek 
umieszczenia działalności związanej z 
hurtowym zapewnianiem produktów 
dostępu w niezależnie działającej 
jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa. 
Taka jednostka organizacyjna dostarcza 
produkty i usługi dostępu wszystkim 
przedsiębiorstwom, w tym innym 
jednostkom działającym w ramach 
swojego przedsiębiorstwa, w takich 
samych terminach i na tych samych 
warunkach, w tym dotyczących poziomów 
cen i usług, przy użyciu tych samych 
systemów i procesów.
2. W przypadku zamiaru nałożenia przez 
krajowy organ regulacyjny obowiązku 
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rozdziału funkcjonalnego, organ ten 
składa do Komisji wniosek obejmujący. 
a) dowody wskazujące na to, że nałożenie 
odpowiednich obowiązków spośród 
obowiązków wskazanych w art. 9-13 w 
celu zapewnienia skutecznej konkurencji 
po dokonaniu skoordynowanej analizy 
odnośnych rynków zgodnie z procedurą 
analizy rynków określoną w art. 16 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej) nie odniosło skutku i nie 
odniesie trwałego skutku w postaci 
zapewnienia skutecznej konkurencji oraz 
że istnieją ważne i utrzymujące się 
problemy z konkurencją/zakłócenia rynku 
zidentyfikowane na szeregu z tych rynków 
produktów 
b) analizę oczekiwanego wpływu na organ 
regulacyjny, na przedsiębiorstwo i na jego 
zachęty do inwestowania w sieć, jak i na 
innych zainteresowanych, w tym w 
szczególności oczekiwanego wpływu na 
konkurencję w dziedzinie infrastruktury i 
jakichkolwiek potencjalnych skutków dla 
konsumentów
c) projekt proponowanego środka.
3. Projektowany środek musi obejmować 
następujące elementy:
a) dokładny charakter i poziom rozdziału, 
ze wskazaniem w szczególności statusu 
prawnego oddzielnej jednostki 
organizacyjnej;
b) identyfikację majątku oddzielnej 
jednostki organizacyjnej i produktów lub 
usług dostarczanych przez tą jednostkę;
c) rozwiązania w zakresie zarządzania 
zapewniające niezależność personelu 
zatrudnionego przez oddzielną jednostkę 
organizacyjną i odpowiednią strukturę 
zachęt;
d) zasady zapewniające przestrzeganie 
obowiązków; 
e) zasady zapewniające przejrzystość 
procedur operacyjnych, w szczególności w 
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odniesieniu do innych zainteresowanych;
f) program monitorowania zapewniający 
przestrzeganie wymagań, obejmujący 
m.in. publikację corocznego 
sprawozdania.
4. Po uzyskaniu decyzji Komisji dotyczącej 
projektowanego środka przyjętego zgodnie 
z art. 8 ust. 3, krajowy organ regulacyjny 
przeprowadza skoordynowaną analizę 
różnych rynków związanych z siecią 
dostępu zgodnie z procedurą określoną w 
art. 16 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej). Na podstawie swojej oceny 
krajowy organ regulacyjny nakłada, 
utrzymuje, zmienia lub cofa obowiązki 
zgodnie z art. 6 i 7 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej).
5. Przedsiębiorstwo, któremu nakazano 
rozdział funkcjonalny, może podlegać 
każdemu z obowiązków określonych w art. 
9–13 na każdym z rynków, na którym 
uznano, że ma ono znaczącą pozycję 
rynkową zgodnie z art. 16 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej) lub 
każdemu innemu obowiązkowi 
zatwierdzonemu przez Komisję zgodnie z 
art. 8 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek ustanawia dodatkowy środek naprawczy, chociaż konieczność jego wprowadzenia 
nie znalazła jeszcze potwierdzenia. Po wprowadzeniu, rozdział funkcjonalny będzie trudny do 
zlikwidowania, co może prowadzić do ponownej monopolizacji dostępu do sieci i w ten 
sposób stać się regulacją o charakterze stałym. Rozdział szkodzi koordynacji decyzji 
inwestycyjnych w przedsiębiorstwie wertykalnie zintegrowanym i będzie negatywnie wpływał 
na rozwój szybkiej sieci dostępu nowej generacji.
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Poprawka 80
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 9
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a

Rozdział funkcjonalny

skreślony

1. Krajowy organ regulacyjny może 
nałożyć na zintegrowane wertykalnie 
przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami 
art. 8, a w szczególności z drugim 
akapitem art. 8 ust. 3, obowiązek 
umieszczenia działalności związanej z 
hurtowym zapewnianiem produktów 
dostępu w niezależnie działającej 
jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa. 
Taka jednostka organizacyjna dostarcza 
produkty i usługi dostępu wszystkim 
przedsiębiorstwom, w tym innym 
jednostkom działającym w ramach 
swojego przedsiębiorstwa, w takich 
samych terminach i na tych samych 
warunkach, w tym dotyczących poziomów 
cen i usług, przy użyciu tych samych 
systemów i procesów.
2. W przypadku zamiaru nałożenia przez 
krajowy organ regulacyjny obowiązku 
rozdziału funkcjonalnego, organ ten 
składa do Komisji wniosek obejmujący. 
a) dowody wskazujące na to, że nałożenie 
odpowiednich obowiązków spośród 
obowiązków wskazanych w art. 9-13 w 
celu zapewnienia skutecznej konkurencji 
po dokonaniu skoordynowanej analizy 
odnośnych rynków zgodnie z procedurą 
analizy rynków określoną w art. 16 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej) nie odniosło skutku i nie 
odniesie trwałego skutku w postaci 
zapewnienia skutecznej konkurencji oraz 
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że istnieją ważne i utrzymujące się 
problemy z konkurencją/zakłócenia rynku 
zidentyfikowane na szeregu z tych rynków 
produktów 
b) analizę oczekiwanego wpływu na organ 
regulacyjny, na przedsiębiorstwo i na jego 
zachęty do inwestowania w sieć, jak i na 
innych zainteresowanych, w tym w 
szczególności oczekiwanego wpływu na 
konkurencję w dziedzinie infrastruktury i 
jakichkolwiek potencjalnych skutków dla 
konsumentów
c) projekt proponowanego środka.
3. Projektowany środek musi obejmować 
następujące elementy:
a) dokładny charakter i poziom rozdziału, 
ze wskazaniem w szczególności statusu 
prawnego oddzielnej jednostki 
organizacyjnej;
b) identyfikację majątku oddzielnej 
jednostki organizacyjnej i produktów lub 
usług dostarczanych przez tą jednostkę;
c) rozwiązania w zakresie zarządzania 
zapewniające niezależność personelu 
zatrudnionego przez oddzielną jednostkę 
organizacyjną i odpowiednią strukturę 
zachęt;
d) zasady zapewniające przestrzeganie 
obowiązków; 
e) zasady zapewniające przejrzystość 
procedur operacyjnych, w szczególności w 
odniesieniu do innych zainteresowanych;
f) program monitorowania zapewniający 
przestrzeganie wymagań, obejmujący 
m.in. publikację corocznego 
sprawozdania.
4. Po uzyskaniu decyzji Komisji dotyczącej 
projektowanego środka przyjętego zgodnie 
z art. 8 ust. 3, krajowy organ regulacyjny 
przeprowadza skoordynowaną analizę 
różnych rynków związanych z siecią 
dostępu zgodnie z procedurą określoną w 
art. 16 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
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ramowej). Na podstawie swojej oceny 
krajowy organ regulacyjny nakłada, 
utrzymuje, zmienia lub cofa obowiązki 
zgodnie z art. 6 i 7 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej).
5. Przedsiębiorstwo, któremu nakazano 
rozdział funkcjonalny, może podlegać 
każdemu z obowiązków określonych w art. 
9–13 na każdym z rynków, na którym 
uznano, że ma ono znaczącą pozycję 
rynkową zgodnie z art. 16 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej) lub 
każdemu innemu obowiązkowi 
zatwierdzonemu przez Komisję zgodnie z 
art. 8 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek ustanawia dodatkowy środek naprawczy, chociaż konieczność jego wprowadzenia 
nie znalazła jeszcze potwierdzenia. Po wprowadzeniu, rozdział funkcjonalny będzie trudny do 
zlikwidowania, co może prowadzić do ponownej monopolizacji dostępu do sieci i w ten 
sposób stać się regulacją o charakterze stałym. Rozdział szkodzi koordynacji decyzji 
inwestycyjnych w przedsiębiorstwie wertykalnie zintegrowanym i będzie negatywnie wpływał 
na rozwój szybkiej sieci dostępu nowej generacji. Wprowadzenie środka naprawczego w 
ramach regulacyjnych UE prowadzi do wzrostu niepewności wśród przedsiębiorstw 
inwestujących na tym rynku.

Poprawka 81
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 9
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Krajowy organ regulacyjny może 
nałożyć na zintegrowane wertykalnie 
przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami art. 
8, a w szczególności z drugim akapitem 
art. 8 ust. 3, obowiązek umieszczenia 
działalności związanej z hurtowym 

1. Krajowy organ regulacyjny może, w 
ramach nadzwyczajnego środka 
regulacyjnego, nałożyć na zintegrowane 
wertykalnie przedsiębiorstwa, zgodnie z 
przepisami art. 8, a w szczególności z 
drugim akapitem art. 8 ust. 3, obowiązek
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zapewnianiem produktów dostępu w 
niezależnie działającej jednostce 
organizacyjnej przedsiębiorstwa.

umieszczenia działalności związanej 
z hurtowym zapewnianiem produktów 
dostępu w niezależnie działającej jednostce 
organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Taka jednostka organizacyjna dostarcza 
produkty i usługi dostępu wszystkim 
przedsiębiorstwom, w tym innym 
jednostkom działającym w ramach 
swojego przedsiębiorstwa, w takich 
samych terminach i na tych samych 
warunkach, w tym dotyczących poziomów
cen i usług, przy użyciu tych samych 
systemów i procesów.

Taka jednostka organizacyjna dostarcza 
produkty i usługi dostępu wszystkim 
przedsiębiorstwom, w tym innym 
jednostkom działającym w ramach 
swojego przedsiębiorstwa, w takich 
samych terminach i na tych samych 
warunkach, w tym dotyczących poziomów 
cen i usług, przy użyciu tych samych 
systemów i procesów.

Krajowy organ regulacyjny nie nakłada 
rozdziału funkcjonalnego jako 
rozwiązania regulacyjnego na rynki, na 
których istnieje konkurencja w zakresie 
dostarczania opartych na infrastrukturze 
usług detalicznych i/lub na których 
poziom powszechności stacjonarnych 
usług telekomunikacyjnych jest bardzo 
niski. 

Or. ro

Poprawka 82
Marian Zlotea

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 9 
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 a – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dowody wskazujące na to, że nałożenie 
odpowiednich obowiązków spośród 
obowiązków wskazanych w art. 9-13 w 
celu zapewnienia skutecznej konkurencji 
po dokonaniu skoordynowanej analizy 
odnośnych rynków zgodnie z procedurą 
analizy rynków określoną w art. 16 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej) nie odniosło skutku i nie 
odniesie trwałego skutku w postaci 

a) dowody wskazujące na to, że nałożenie 
odpowiednich obowiązków spośród 
obowiązków wskazanych w art. 9-13 w 
celu zapewnienia skutecznej konkurencji 
po dokonaniu skoordynowanej analizy 
odnośnych rynków zgodnie z procedurą 
analizy rynków określoną w art. 16 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej) nie odniosło skutku i nie 
odniesie trwałego skutku w postaci 
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zapewnienia skutecznej konkurencji oraz 
że istnieją ważne i utrzymujące się 
problemy z konkurencją/zakłócenia rynku 
zidentyfikowane na szeregu z tych rynków 
produktów.

zapewnienia skutecznej konkurencji oraz 
że istnieją ważne i utrzymujące się 
problemy z konkurencją/zakłócenia rynku 
zidentyfikowane na szeregu z tych rynków 
produktów i że środki te w sposób 
najbardziej efektywny i skuteczny służyć 
będą wprowadzeniu w życie środków 
naprawczych mających na celu zajęcie się 
takimi przypadkami nieegzekwowania 
prawa.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ rozdział funkcjonalny może udostępnić Urzędowi i operatorowi podlegającemu 
regulacji środki upraszczające egzekwowanie prawa, organy regulacyjne powinny mieć 
możliwość zastosowania takich środków w sposób dalekowzroczny, a nie jedynie po długim 
okresie nieegzekwowania praw, który oznacza, że środki naprawcze przez długi czas były 
nieskuteczne (i z tego powodu konkurencji nie udało się rozwinąć). Ważne jest, aby odnosić 
się do „skutecznej” konkurencji, jako że może istnieć konkurencja w dziedzinie infrastruktury 
niezdolna skutecznie ograniczyć działania dominującego operatora. 

Poprawka 83
Marian Zlotea

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 9 
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 a – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) analizę oczekiwanego wpływu na organ 
regulacyjny, na przedsiębiorstwo i na jego 
zachęty do inwestowania w sieć, jak i na 
innych zainteresowanych, w tym w 
szczególności oczekiwanego wpływu na 
konkurencję w dziedzinie infrastruktury i 
jakichkolwiek potencjalnych skutków dla 
konsumentów;

b) analizę kosztów i korzyści tego środka, 
w tym oczekiwanego wpływu na organ 
regulacyjny, na przedsiębiorstwo i na jego 
zachęty do inwestowania w sieć, jak i na 
innych zainteresowanych, w tym w 
szczególności oczekiwanego wpływu na 
konkurencję w dziedzinie infrastruktury, 
inwestycji i jakichkolwiek potencjalnych 
skutków dla konsumentów;

Or. en
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Uzasadnienie

Ponieważ rozdział funkcjonalny może udostępnić Urzędowi i operatorowi podlegającemu 
regulacji środki upraszczające egzekwowanie prawa, organy regulacyjne powinny mieć 
możliwość zastosowania takich środków w sposób dalekowzroczny, a nie jedynie po długim 
okresie nieegzekwowania praw, który oznacza, że środki naprawcze przez długi czas były 
nieskuteczne (i z tego powodu konkurencji nie udało się rozwinąć). Ważne jest, aby odnosić 
się do „skutecznej” konkurencji, jako że może istnieć konkurencja w dziedzinie infrastruktury 
niezdolna skutecznie ograniczyć działania dominującego operatora.

Poprawka 84
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 2
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy a i b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Globalne usługi telekomunikacyjne 
powinny podlegać jedynie uproszczonej 
procedurze notyfikacji z 
wyszczególnieniem przy rejestracji
działalności w zakresie usług łączności 
jako „globalnych usług 
telekomunikacyjnych”.
Globalne usługi telekomunikacyjne to 
zarządzane usługi z zakresu danych 
biznesowych i usługi głosowe świadczone
dla koncernów międzynarodowych
posiadających placówki w różnych 
krajach, a często również na różnych 
kontynentach. Są to ze swej natury usługi 
transgraniczne, a w Europie –
ogólnoeuropejskie.

Or. en
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Poprawka 85
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nie uzależniają
użytkowania częstotliwości radiowych od 
przyznania indywidualnego prawa 
użytkowania, tylko określają warunki 
użytkowania takich częstotliwości 
radiowych w ogólnym zezwoleniu, chyba 
że przyznanie indywidualnych praw jest 
uzasadnione w celu:

Państwa członkowskie ułatwiają 
użytkowanie częstotliwości radiowych w 
ramach ogólnego zezwolenia. Państwa 
członkowskie mogą przyznać prawa 
indywidualne w celu:

Or. fr

Uzasadnienie

Ogólne zezwolenia mogą stanowić trwałe rozwiązanie w perspektywie długoterminowej w 
związku z postępem technologicznym. Przyznawanie praw indywidualnych powinno jednak 
nadal następować w ramach normalnej procedury przydziału widma.

Poprawka 86
Jacques Toubon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde indywidualne prawo użytkowania 
częstotliwości radiowych przyznane na 
dziesięć lat lub dłużej, które nie może być 
przekazywane lub dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami, na co zezwala art. 9b 
dyrektywy ramowej, jest poddawane co 
pięć lat, po raz pierwszy po pięciu latach 
od jego wydania, przeglądowi w świetle 
kryteriów określonych w ust. 1. Jeśli

Jeżeli indywidualne prawa użytkowania 
częstotliwości są przyznawane na dziesięć 
lat lub dłużej i nie mogą być przekazywane 
lub dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami, na co zezwala art. 9b 
dyrektywy ramowej, krajowy organ 
regulacyjny musi dysponować środkami 
umożliwiającymi sprawdzenie, czy kryteria 
przyznania indywidualnych praw 
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kryteria przyznania indywidualnych praw 
użytkowania przestaną obowiązywać, 
indywidualne prawo użytkowania zostaje 
przekształcone w ogólne zezwolenie na 
użytkowanie częstotliwości radiowych, 
pod warunkiem wcześniejszego 
zawiadomienia o takim przekształceniu w 
terminie nie więcej niż pięciu lat od 
zakończenia przeglądu, lub zostaje uznane 
za możliwe do swobodnego przekazywania 
lub dzierżawy pomiędzy 
przedsiębiorstwami.

użytkowania nadal są stosowane i 
przestrzegane w okresie obowiązywania 
licencji. Jeśli kryteria te przestaną 
obowiązywać, indywidualne prawo 
użytkowania zostaje przekształcone w 
ogólne zezwolenie na użytkowanie 
częstotliwości radiowych, pod warunkiem 
wcześniejszego zawiadomienia o takim 
przekształceniu i po upływie racjonalnego 
terminu, lub zostaje uznane za możliwe do 
swobodnego przekazywania lub dzierżawy 
pomiędzy przedsiębiorstwami. W 
przypadku podjęcia takiej decyzji należy 
uwzględnić konieczność przyznania 
okresu amortyzacji dostosowanego do 
inwestycji.

Or. fr

Uzasadnienie

Istnieją liczne nowe platformy i nowe usługi, które powinny amortyzować inwestycje w 
okresie przekraczającym dziesięć lat lub co najmniej pięć lat. Nierzadko w okresie pierwszego 
roku lub dwóch pierwszych lat eksploatacji straty są znaczne. Sztywny wymóg 
przeprowadzania formalnego przeglądu wszystkich licencji dotyczących widma 
przeznaczonego do nadawania radiowego przez krajowe organy regulacyjne należy uznać za 
nieproporcjonalny.

Poprawka 87
Cristian Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osiągnięcia innych celów interesu 
ogólnego.

b) osiągnięcia innych celów interesu 
ogólnego, w tym świadczenie usług 
nadawczych.

Or. en
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Poprawka 88
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
<Article>Artykuł 3 – punkt 5</Article>
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w celu harmonizacji procedur 
przyznawania ogólnych zezwoleń lub 
indywidualnych praw użytkowania 
częstotliwości radiowych lub numerów;

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Przyznawanie ogólnych zezwoleń stanowi cel długoterminowy. Na tym etapie nie należy 
przewidywać środków harmonizujących.

Poprawka 89
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6 a – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zharmonizowania warunków ogólnego 
zezwolenia wyszczególnionych 
w załączniku I.

Or. en
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Poprawka 90
Jacques Toubon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólna procedura selekcji dla 
wydawania praw

skreślony

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 
większej liczby przedsiębiorstw, którym 
mogą zostać wydane indywidualne prawa 
użytkowania częstotliwości radiowych lub 
numerów zgodnie z art. 12 rozporządzenia 
[…/WE].
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.

Or. fr



PE406.047v01-00 68/70 AM\722944PL.doc

PL

Uzasadnienie

W przypadku przyznawania praw procedura wyboru w całej UE powinna być przedmiotem 
specjalnych propozycji prawnych i nie może podlegać komitologii.

Poprawka 91
Šarūnas Birutis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19. Zgodność z krajowymi środkami 
wdrażającymi przepisy dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/29/WE[35] oraz dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2004/48/WE[36]. 

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Na mocy dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw 
autorskich i pokrewnych państwa członkowskie mogą ograniczać stosowanie prawa 
autorskiego, jeśli nie stoi to w sprzeczności z normalnym wykorzystaniem utworu lub innego 
przedmiotu objętego ochroną i jeśli w nieuzasadniony sposób nie narusza uzasadnionych
interesów podmiotu praw autorskich. 

Zapis ten doprowadził do bardzo różnego stosowania przepisów ochrony praw autorskich w 
całej UE, czym należałoby się zająć, ale nie poprzez zmianę dyrektywy o zezwoleniach. 

Skuteczniej byłoby wyjaśnić ten problem w ramach konsultacji dotyczących treści 
udostępnianych online. 
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Poprawka 92
Bill Newton Dunn

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19. Zgodność z krajowymi środkami 
wdrażającymi przepisy dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/29/WE[35] oraz dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2004/48/WE[36].

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie mogą ograniczać stosowanie prawa autorskiego, jeśli nie stoi to 
w sprzeczności z normalnym wykorzystaniem utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną 
i jeśli w nieuzasadniony sposób nie narusza uzasadnionych interesów podmiotu praw 
autorskich. Zapis ten doprowadził do bardzo różnego stosowania przepisów ochrony praw 
autorskich w całej UE, czym należałoby się zająć, ale nie poprzez zmianę dyrektywy 
o zezwoleniach. Dołączenie tej kwestii do załącznika dyrektywy o zezwoleniach 
doprowadziłoby do sytuacji niepewności prawnej dla przedsiębiorstw, jako że interpretacja 
tego przepisu różni się w zależności od państwa członkowskiego. 

Poprawka 93
Marian Zlotea

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 4 a (nowa)
Dyrektywa 2002/20/WE
Załącznik – część C – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Określenie usługi, dla której numer 
będzie użytkowany, w tym wszelkie 
wymogi związane ze świadczeniem tej 
usługi i, aby uniknąć wątpliwości, zasady
taryfowe i maksymalne ceny, które mogą 
mieć zastosowanie do szczególnych 
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zakresów numerów w celu zapewnienia 
ochrony konsumenta zgodnie z art. 8 ust. 
4 lit. b) dyrektywy 2002/21/WE.

Or. en

Poprawka 94
Jacques Toubon

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik II – punkt 1
Dyrektywa 2002/20/WE
Załącznik II – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) sposób ustalania opłat za korzystanie z 
prawa użytkowania częstotliwości 
radiowych;

(d) sposób ustalania opłat za korzystanie z 
prawa użytkowania częstotliwości 
radiowych, bez uszczerbku dla 
mechanizmów określonych przez państwa 
członkowskie, które przewidują 
zastąpienie obowiązku uiszczania zapłaty 
za prawa użytkowania obowiązkiem 
realizacji określonych celów interesu 
ogólnego;

Or. fr

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą zachować możliwość utrzymania lub wprowadzania 
mechanizmów przewidujących zastąpienie obowiązku uiszczania opłat za użytkowanie 
obowiązkiem realizacji celów interesu ogólnego. Mechanizmy te służą zapewnieniu 
pluralizmu mediów i są często stosowane w kontekście częstotliwości przyznawanych na 
potrzeby nadawania naziemnego.
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