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Poprawka 86
Gianni De Michelis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Ważne jest, by ustanowione 
uprzednio obowiązki prawne były 
nakładane w razie braku skutecznej 
konkurencji, tj. na rynkach, gdzie działa 
jedno lub więcej przedsiębiorstw 
o znaczącej pozycji rynkowej oraz 
w przypadku, gdy środki podejmowane na 
mocy przepisów wspólnotowego lub 
krajowego prawa konkurencji są 
niewystarczające do rozwiązania 
problemu. Dlatego Komisja powinna 
zgodnie z zasadami prawa konkurencji 
koniecznie opracować wytyczne na 
poziomie Wspólnoty, którymi będą się 
kierować krajowe organy regulacyjne przy 
ocenianiu, czy konkurencja jest skuteczna 
oraz czy mamy do czynienia ze znaczącą 
pozycją rynkową. Krajowe organy 
regulacyjne powinny dokonać analizy 
tego, czy dany rynek produktów lub usług 
ma wpływ na całość lub część terytorium 
danego państwa członkowskiego albo 
sąsiadujące ze sobą części terytoriów 
innych państw członkowskich traktowane 
łącznie. Aby zagwarantować precyzyjną 
definicję rynku geograficznego, która 
powinna zapewnić oparcie rozporządzenia 
na rzeczywistych warunkach rynkowych, 
krajowe organy regulacyjne powinny 
przeanalizować, czy rynki geograficzne 
powinny być definiowane w przypadku, 
gdy warunki konkurencji, 
a w szczególności konkurencji w zakresie 
infrastruktury, nie są wystarczająco 
jednolite na terytorium krajowym.  
Analiza skutecznej konkurencji winna 
obejmować analizę perspektyw rozwoju 
konkurencyjności na danym rynku, a tym 
samym wskazywać, czy brak skutecznej 
konkurencji jest trwały. Wytyczne winny 
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także odnosić się do kwestii nowo 
powstających rynków, na których de facto 
lider rynku prawdopodobnie będzie mieć 
znaczny udział w rynku, ale nie powinien 
być poddawany nieodpowiednim 
obowiązkom. W związku z tym należy 
koniecznie rozróżnić podejście 
regulacyjne do sieci już istniejących od 
podejścia regulacyjnego do nowych sieci, 
unikając zbędnych zobowiązań 
regulacyjnych wobec przedsiębiorstw 
zapewniających nowe sieci dostępu 
i świadczących nowe usługi, które wiążą 
się z dużą niepewnością w odniesieniu do 
popytu i które wymagają istotnych 
inwestycji. Komisja powinna dokonywać 
regularnego przeglądu wytycznych, aby 
pozostawały one odpowiednie na szybko 
rozwijającym się rynku. Krajowe organy 
regulacyjne będą musiały ze sobą 
współpracować, jeżeli okaże się, że 
odnośny rynek ma charakter 
ponadpaństwowy.

Or. en

Uzasadnienie

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.
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Poprawka 87
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Ważne jest, by ustanowione 
uprzednio obowiązki prawne były 
nakładane w razie braku skutecznej 
konkurencji, tj. na rynkach, gdzie działa 
jedno lub więcej przedsiębiorstw 
o znaczącej pozycji rynkowej oraz 
w przypadku, gdy środki podejmowane na 
mocy przepisów wspólnotowego lub 
krajowego prawa konkurencji są 
niewystarczające do rozwiązania 
problemu. Dlatego Komisja powinna 
zgodnie z zasadami prawa konkurencji 
koniecznie opracować wytyczne na 
poziomie Wspólnoty, którymi będą się 
kierować krajowe organy regulacyjne przy 
ocenianiu, czy konkurencja jest skuteczna 
oraz czy mamy do czynienia ze znaczącą 
pozycją rynkową. Krajowe organy 
regulacyjne powinny dokonać analizy 
tego, czy dany rynek produktów lub usług 
ma wpływ na całość lub część terytorium 
danego państwa członkowskiego albo 
sąsiadujące ze sobą części terytoriów 
innych państw członkowskich traktowane 
łącznie. Aby zagwarantować precyzyjną 
definicję rynku geograficznego, która 
powinna zapewnić oparcie rozporządzenia 
na rzeczywistych warunkach rynkowych, 
krajowe organy regulacyjne powinny 
przeanalizować, czy rynki geograficzne 
powinny być definiowane w przypadku,
gdy warunki konkurencji, 
a w szczególności konkurencji w zakresie 
infrastruktury, nie są wystarczająco 
jednolite na terytorium krajowym.  
Analiza skutecznej konkurencji winna 
obejmować analizę perspektyw rozwoju 
konkurencyjności na danym rynku, a tym 
samym wskazywać, czy brak skutecznej 
konkurencji jest trwały. Wytyczne winny 
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także odnosić się do kwestii nowo 
powstających rynków, na których de facto 
lider rynku prawdopodobnie będzie mieć 
znaczny udział w rynku, ale nie powinien 
być poddawany nieodpowiednim
obowiązkom. W związku z tym należy 
koniecznie rozróżnić podejście 
regulacyjne do sieci już istniejących od 
podejścia regulacyjnego do nowych sieci, 
unikając zbędnych zobowiązań 
regulacyjnych wobec przedsiębiorstw 
zapewniających nowe sieci dostępu 
i świadczących nowe usługi, które wiążą 
się z dużą niepewnością w odniesieniu do 
popytu i które wymagają istotnych 
inwestycji. Komisja powinna dokonywać 
regularnego przeglądu wytycznych, aby 
pozostawały one odpowiednie na szybko 
rozwijającym się rynku. Krajowe organy 
regulacyjne będą musiały ze sobą 
współpracować, jeżeli okaże się, że 
odnośny rynek ma charakter 
ponadpaństwowy.

Or. en

Uzasadnienie

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.
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Poprawka 88
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Sektorowe uregulowania ex-ante 
zawarte w dyrektywach służą przejściu od 
byłych rynków zmonopolizowanych do 
konkurencyjnych rynków sieci i usług 
łączności elektronicznej. Kiedy tylko rynki 
staną się konkurencyjne, nie będzie 
potrzeby, aby nadal obowiązywały 
uregulowania ex-ante, a stosowane 
powinno być jedynie prawo konkurencji 
Wspólnoty i państw członkowskich. Wraz 
ze wzrostem dynamiki konkurencji na 
europejskich rynkach łączności 
elektronicznej z upływem czasu wyraźnie 
zmniejszają się ewentualne korzyści 
wynikające z sektorowych uregulowań ex-
ante w zakresie cen i dostępu. Rynki 
łączności elektronicznej w ostatnich 
latach charakteryzowała duża dynamika 
w zakresie konkurencji, a w kolejnych 
latach konkurencja przypuszczalnie 
będzie się jeszcze bardziej rozwijać. W 
celu zagwarantowania płynnego przejścia 
do stosowania wyłącznie prawa 
konkurencji Wspólnoty i państw 
członkowskich przepisy niniejszej 
dyrektywy dotyczące sektorowych 
uregulowań ex-ante powinny wygasnąć w 
określonym terminie, chyba że Komisja 
stwierdzi, że dalsze obowiązywanie 
uregulowań ex-ante po upływie tego 
terminu jest uzasadnione.

Or. de

Uzasadnienie

Uregulowania ex-ante opracowano pierwotnie jako rozwiązanie przejściowe. Jednak w 
dyrektywach nie mówi się otwarcie o zasadzie stopniowego wycofywania uregulowań 
sektorowych na rzecz stosowania powszechnego prawa konkurencji. Należy przyjąć prawnie 
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wiążący mechanizm odejścia w celu wytyczenia kierunków deregulacji i przejścia do 
ogólnego prawa konkurencji. Najlepszym sposobem osiągnięcia tego jest klauzula 
przeglądowa, która w razie potrzeby pozwala na przedłużenie okresu regulacji.

Poprawka 89
Anni Podimata

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Sektorowe uregulowania rynkowe ex 
ante w obrębie niniejszych ram służą 
przejściu z systemu dawnych monopoli do 
konkurencyjnego rynku sieci i usług 
łączności elektronicznej. Wraz z 
osiągnięciem konkurencyjnych rynków 
uregulowania ex ante powinny przestać 
obowiązywać, a zastosowanie powinno 
mieć wyłącznie wspólnotowe i krajowe 
prawo konkurencji. Potencjalne korzyści 
wynikające z sektorowych uregulowań ex 
ante w zakresie cen i dostępu z czasem 
znacznie się zmniejszą wraz z rosnącą 
dynamiką konkurencji europejskich 
rynków łączności elektronicznej. Rynki 
łączności elektronicznej wykazują w 
ostatnich latach silną dynamikę 
konkurencji i najprawdopodobniej w 
nadchodzących latach konkurencja nadal 
będzie się zwiększać. Aby zapewnić 
terminowe przejście na stosowanie 
wyłącznie krajowego i wspólnotowego 
prawa konkurencji, przepisy niniejszych 
ram dotyczące sektorowych uregulowań 
ex ante powinny wygasnąć wraz 
z wygaśnięciem mandatu BERT, chyba że 
Komisja wykaże, że po upływie tej daty 
uregulowania ex ante nadal są 
wymagane.

Or. en
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Uzasadnienie

Uregulowania ex-ante miały od początku mieć charakter tymczasowy. Do dyrektywy ramowej 
należy wprowadzić wiążący prawnie mechanizm wyjścia, aby utrzymać kurs w kierunku 
deregulacji i przejścia na ogólne prawo konkurencji. Najlepszą formą takiego mechanizmu 
jest klauzula wygaśnięcia, przewidująca w razie konieczności możliwość przedłużenia okresu 
obowiązywania uregulowań (wzorowana na międzynarodowych uregulowaniach dotyczących 
roamingu).

Poprawka 90
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Sektorowe uregulowania rynkowe ex 
ante w obrębie niniejszych ram służą 
przejściu z systemu dawnych monopoli do 
konkurencyjnego rynku sieci i usług 
łączności elektronicznej. Wraz z 
osiągnięciem konkurencyjnych rynków, 
uregulowania ex ante powinny przestać
obowiązywać, a zastosowanie powinno 
mieć wyłącznie wspólnotowe i krajowe 
prawo konkurencji. Potencjalne korzyści 
wynikające z sektorowych uregulowań ex 
ante w zakresie cen i dostępu z czasem 
znacznie się zmniejszą wraz z rosnącą 
dynamiką konkurencji europejskich 
rynków łączności elektronicznej. Aby 
zapewnić terminowe przejście na 
wyłącznie krajowe i wspólnotowe prawo 
konkurencji, przepisy niniejszych ram w 
zakresie szczegółowych uregulowań ex-
ante sektora powinny wygasnąć z 
określoną datą, chyba że Komisja wykaże, 
że po upływie tej daty uregulowania ex-
ante nadal są wymagane.

Or. en

Uzasadnienie

Uregulowania ex-ante miały od początku mieć charakter tymczasowy. Jednak zasada 
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stopniowego wycofywania uregulowań sektorowych i przejścia do stosowania ogólnego 
prawa konkurencji nie jest wyraźnie określona w dyrektywach. Dlatego do dyrektywy 
ramowej należy wprowadzić wiążący prawnie mechanizm wyjścia, aby utrzymać kurs 
w kierunku deregulacji i przejścia na ogólne prawo konkurencji.

Poprawka 91
Nikolaos Vakalis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Obecne ramy wprowadzają 
dostosowania techniczne o charakterze 
przejściowym, aby zapewnić pełne 
przejście do prawa konkurencji. Dlatego 
powinny one zostać poddane przeglądowi 
w celu określenia konieczności dalszego 
ich stosowania nie później niż pięć lat od 
daty ich wejścia w życie.

Or. en

Uzasadnienie

Uregulowania miały od początku mieć charakter tymczasowe i powinny zostać wycofane 
w momencie rozwoju konkurencji na rynkach. Dlatego należy wprowadzić klauzulę dotyczącą 
przeglądu, aby ostatecznie osiągnąć cel stopniowej deregulacji. W razie konieczności 
Komisja zaproponuje Parlamentowi i Radzie przedłużenie okresu obowiązywania uregulowań 
w konkretnych obszarach w oparciu o sprawozdanie, które ma zostać opublikowane przed 
datą przeglądu.

Poprawka 92
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W związku z tym konieczne jest 
zreformowanie ram regulacyjnych sieci i 
usług łączności elektronicznej UE w celu 

(3) W związku z tym konieczne jest 
zreformowanie ram regulacyjnych sieci i 
usług łączności elektronicznej UE w celu 
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ostatecznego utworzenia rynku 
wewnętrznego łączności elektronicznej 
poprzez wzmocnienie wspólnotowego 
mechanizmu służącego do regulacji 
operatorów ze znaczącą pozycją rynkową 
na kluczowych rynkach. Jest to 
uzupełnione przez utworzenie 
Europejskiego Urzędu ds. Rynku 
Łączności Elektronicznej (zwanego dalej 
„Urzędem”) na mocy rozporządzenia 
[…/…./WE] z dnia [data] Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Reforma obejmuje 
również zdefiniowanie efektywnej strategii 
zarządzania widmem w celu uzyskania 
jednolitej europejskiej przestrzeni 
informacyjnej oraz wzmocnienie 
przepisów dotyczących niepełnosprawnych 
użytkowników w celu uzyskania 
zintegrowanego społeczeństwa 
informacyjnego.

ostatecznego utworzenia rynku 
wewnętrznego łączności elektronicznej 
poprzez wzmocnienie wspólnotowego 
mechanizmu służącego do regulacji 
operatorów ze znaczącą pozycją rynkową 
na kluczowych rynkach. Reforma obejmuje 
również zdefiniowanie efektywnej strategii 
zarządzania widmem w celu uzyskania 
jednolitej europejskiej przestrzeni 
informacyjnej oraz wzmocnienie 
przepisów dotyczących niepełnosprawnych 
użytkowników w celu uzyskania 
zintegrowanego społeczeństwa 
informacyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Rynku Łączności Elektronicznej (EECMA) stanowi 
zbędne obciążenie finansowe dla państw członkowskich UE, gdyż:

- stwarza on kolejny szczebel biurokracji;

- przesuwa władzę i uprawnienia decyzyjne na poziom Wspólnoty, wprowadzając 
niepewność prawną i niepewność prowadzenia działalności gospodarczej;

- niejasne są rola, funkcje i kompetencje urzędu, a także jego związki z Komisją 
i krajowymi organami regulacyjnymi;

- chroni Komisję przed procedurami przeglądowymi (sądowymi); a także

- istniejące już organy: Europejska Grupa Regulatorów (ERG) oraz Europejska 
Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) stanowią dobrze 
funkcjonujące fora ds. polityki i widma w Europie.
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Poprawka 93
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Konkurencja opierająca się na infrastrukturze jest na dłuższą metę warunkiem koniecznym 
sprawnie funkcjonującego rynku telekomunikacji i jednym z głównych celów niniejszej 
regulacji.

Poprawka 94
Erika Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Celem ram regulacyjnych UE w 
zakresie łączności elektronicznej jest 
stworzenie konkurencyjnego w skali 
międzynarodowej i trwałego „ekosystemu” 
dla łączności elektronicznej, w oparciu 
o skutecznie konkurujące rynki 
produktów i usług oraz o skuteczną 
konkurencję między alternatywnymi 
sieciami dostępu do usług łączności 
elektronicznej w celu zwiększenia rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego. 
Zrównoważone środowisko dla 
konkurencji i inwestycji w sektorze 
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łączności elektronicznej zależy zarówno 
od zachęt do inwestycji w nową 
infrastrukturę, jak i od solidnych 
i współmiernych uregulowań, 
połączonych ze stopniowym 
eliminowaniem sektorowych uregulowań 
ex ante i przejściem do prawa 
konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy koniecznie zwrócić uwagę na cele nowych ram regulacyjnych UE w nowym 
środowisku, charakteryzującym się zmianami technologicznymi, a także koniecznością 
zapewnienia zachęt dla konkurencji w zakresie infrastruktury, tj. inwestycji w sieci nowej 
generacji. Powinno to doprowadzić do stopniowego wycofania sektorowych uregulowań ex 
ante.

Poprawka 95
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Kluczową kwestią w nadchodzących 
latach będzie zapewnienie odpowiednich 
zachęt dla inwestycji w nowe, szybkie 
sieci, które będą wspierały innowacje 
w bogatych w treści usługach 
internetowych. Takie sieci posiadają 
ogromny potencjał w zakresie 
zapewniania korzyści konsumentom w 
całej Unii Europejskiej. W związku z tym 
bardzo istotny jest brak przeszkód dla 
trwałych inwestycji w rozwój tych nowych 
sieci przy jednoczesnym wzmacnianiu 
konkurencji i zwiększaniu wyboru 
konsumenta. Mogłoby to wymagać 
różnych podejść regulacyjnych 
dostosowanych do potrzeb rynku.

Or. en
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Uzasadnienie

UE potrzebuje trwałych i zaawansowanych inwestycji w rozwój nowych, szybkich sieci. Musi 
to zostać uwzględnione przez różne krajowe organy regulacyjne.

Poprawka 96
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Kluczową kwestią w nadchodzących 
latach będzie zapewnienie odpowiednich 
zachęt dla inwestycji w nowe, szybkie 
sieci, które będą wspierały innowacje 
w bogatych w treści usługach 
internetowych. Takie sieci posiadają 
ogromny potencjał w zakresie 
zapewniania korzyści konsumentom w 
całej Unii Europejskiej. W związku z tym 
bardzo istotny jest brak przeszkód dla 
trwałych inwestycji w rozwój tych nowych 
sieci przy jednoczesnym wzmacnianiu 
konkurencji i zwiększaniu wyboru 
konsumenta. Mogłoby to wymagać 
różnych podejść regulacyjnych 
dostosowanych do potrzeb rynku. 

Or. en

Uzasadnienie

UE potrzebuje trwałych inwestycji w rozwój nowych, szybkich sieci. Musi to zostać 
uwzględnione przez różne krajowe organy regulacyjne.
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Poprawka 97
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Sektor łączności elektronicznej jest 
szybko rozwijającym się sektorem, 
charakteryzującym się wysokim poziomem 
innowacji technologicznych i ogromnie 
dynamicznymi rynkami. Istnieje potrzeba 
regularnej kontroli odpowiedniości 
uregulowań do zmieniających się rynków 
i technologii. Aby zagwarantować 
obywatelom UE możliwość dalszego 
pełnego uczestnictwa w globalnym 
społeczeństwie informacyjnym, innowacje 
oraz wejście na rynek szybkich sieci nowej 
generacji zdolnych spełnić wymagania 
konsumentów dotyczące większej 
szerokości pasma i większej liczby usług 
muszą stanowić priorytet przy stosowaniu 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

W swoich wnioskach dotyczących przeglądu Komisja nie odnosi się aktywnie do kwestii 
nowych stacjonarnych i mobilnych sieci szybkiego dostępu, chociaż zagadnienie to ma 
podstawowe znaczenie dla konkurencyjności Europy, europejskiego sektora 
telekomunikacyjnego oraz dla konsumentów. Zdaniem Komisji obecne ramy są wystarczająco 
solidne, aby poradzić sobie z tą kwestią bez dalszych wniosków legislacyjnych. Jednak dalsze 
stosowanie koncepcji regulacyjnych z przeszłości nie wystarczy.
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Poprawka 98
Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) 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 rozwój nowych sieci 
oraz aby wzmacniać konkurencję i 
zwiększać wybór konsumenta.

Or. en

Poprawka 99
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Ramy powinny sprostać nowym 
wyzwaniom z zakresu inwestycji 
i innowacji, uwzględniając potrzebę 
wsparcia zarówno inwestycji, jak 
i konkurencji, aby wybór konsumenta był 
chroniony, a nie podważany.

Or. en
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Poprawka 100
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Ramy regulacyjne powinny również 
zawierać m.in. takie cele, jak promowanie 
ochrony konsumentów w sektorze 
łączności elektronicznej poprzez 
zagwarantowanie wszelkich form i 
sposobów dostarczających właściwych i 
kompeksowych informacji, lub 
przejrzystości taryfowej, lub wreszcie 
jakości w świadczeniu usług; pełne 
uznanie roli stowarzyszeń konsumenckich 
w publicznych konsultacjach; 
zagwarantowanie, że właściwe organy lub 
podmioty posiadają instrumenty 
niezbędne do zapobiegania ewentualnym 
manipulacjom i do koniecznego 
skutecznego karania możliwych oszustw w 
dziedzinie usług łączności elektronicznej.

Or. it

Uzasadnienie

Zamiar podkreślenia konieczności ochrony konsumentów wśród celów zharmonizowanych 
ram regulacyjnych.

Poprawka 101
Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Reformę ram regulacyjnych UE 
wspomogłaby najlepiej poprawa 
funkcjonowania i wydajności 
Europejskiej Grupy Regulatorów (ERG), 
Zespołu ds. Polityki Spektrum Radiowego 
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(RSPG) oraz Europejskiej Konferencji 
Administracji Pocztowych i 
Telekomunikacyjnych (CEPT). Należy 
zwiększyć rolę doradczą ERG w obszarach 
obejmujących regulację rynku i politykę 
w zakresie widma radiowego. Należy 
wzmocnić rolę doradczą zarówno RSPG, 
jak i CEPT, w odniesieniu do polityki 
w zakresie widma radiowego. Większe 
zaangażowanie zainteresowanych 
podmiotów z sektora w przygotowanie 
bieżących zadań byłoby z korzyścią dla 
działalności Komitetu ds. Łączności 
(COCOM) oraz Komitetu ds. Widma 
Radiowego (RSC).

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawek do punktu uzasadnienia 3.

Zamiast tworzyć nową instytucję, taką jak wspomniany urząd, należałoby raczej doprowadzić 
do poprawy wydajności ERG i CEPT (jak również RSC, COCOM i RSPG), co przyniosłoby 
lepszy skutek.

Wszelkie dalsze odniesienia do urzędu zostały skreślone.

Poprawka 102
Erika Mann

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 
konsumentom w całej Unii Europejskiej 
oraz zwiększenia międzynarodowej 
konkurencyjności Europy wobec innych 
gospodarek na świecie. W związku z tym 
bardzo istotne jest, aby przedłużenie 
obowiązywania uregulowań, których 
celem było zapewnienie dostępu do 
istniejących sieci, nie stanowiło 
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przeszkody dla trwałych inwestycji 
w rozwój tych nowych, oraz aby zachęcać 
do inwestycji, wzmacniając jednocześnie 
konkurencję i zwiększając wybór 
konsumenta.

Or. en

Uzasadnienie

Wyzwaniem dla sieci nowej generacji jest pobudzanie inwestycji w celu stworzenia 
konkurencji opartej na urządzeniach, a tym samym stworzenia nowych produktów i usług z 
myślą o zwiększeniu korzyści dla konsumenta oraz zwiększeniu międzynarodowej 
konkurencyjności Europy na otwartych i dynamicznych nowych rynkach.

Poprawka 103
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3d) Inwestycje w badania i rozwój mają 
kluczowe znaczenie dla rozwoju sieci 
światłowodowych nowej generacji 
i osiągnięcia elastycznego i wydajnego 
dostępu do sieci radiowej, sprzyjając 
większej konkurencji i innowacyjnym 
rozwiązaniom i usługom z korzyścią dla 
konsumentów. Wyzwanie polega na 
zapewnieniu powszechnej i spójnej 
infrastruktury nowej generacji dla sieci 
i usług łączności elektronicznej, 
informatyki i mediów.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy muszą sprzyjać inwestycjom w badania i rozwój, aby opracować przewodowe 
i bezprzewodowe sieci nowej generacji.
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Poprawka 104
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3e) Działania polityczne powinny 
uzupełniać skuteczne funkcjonowanie 
rynku łączności elektronicznej, dotykając 
zarówno kwestii podaży, jak i popytu, aby 
pobudzać zdrowy mechanizm, w którym 
rozwój lepszej treści i usług zależy od 
dostępności infrastruktury i vice versa. 
Interwencje organów publicznych 
powinny być współmierne i nie powinny 
ani zakłócać konkurencji, ani hamować 
prywatnych inwestycji, powinny natomiast 
zwiększyć zachęty do inwestowania 
i zmniejszyć bariery przy wchodzeniu na 
rynek. W związku z tym organy publiczne 
mogą poprzeć wprowadzenie 
infrastruktury o wysokiej wydajności, 
która będzie funkcjonować przez długi 
czas. Należy przy tym przyznawać środki 
publiczne w oparciu o otwarte, przejrzyste 
i konkurencyjne procedury, nie 
faworyzując z góry żadnej konkretnej 
technologii i zapewniając sprawiedliwy 
dostęp do infrastruktury.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebne są pewne wytyczne dotyczące roli krajowych lub lokalnych organów publicznych 
na rynku łączności elektronicznej niezależnie od tego, czy będzie ona miała charakter czysto 
wspierający, czy też będzie wiązała się z większym zaangażowaniem.
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Poprawka 105
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Aby zagwarantować zrównoważoną 
konkurencję oraz jak największe korzyści 
dla użytkowników końcowych, krajowe 
organy regulacyjne powinny zastosować 
zobowiązania wynikające z uregulowań ex 
ante w sposób proporcjonalny i zgodny 
z rzeczywistymi warunkami konkurencji 
specyficznymi dla każdego obszaru 
geograficznego. Jeżeli rynek jest 
konkurencyjny na danym obszarze 
geograficznym, krajowe organy 
regulacyjne powinny zachęcić do 
stworzenia konkurencyjnej infrastruktury 
i umożliwić dostęp do sieci 
przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw 
o dominującej pozycji rynkowej na 
najniższym możliwym poziomie. 
W przypadku, gdy rynek nie jest 
rzeczywiście konkurencyjny na danym 
obszarze geograficznym, strony trzecie 
powinny mieć możliwość dostępu do sieci 
przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw 
o znaczącej pozycji rynkowej w sposób 
umożliwiający im świadczenie 
konkurencyjnych usług wykonalnych 
technicznie i opłacalnych finansowo.

Or. en

Uzasadnienie

Wspieranie zrównoważonej konkurencji jest gwarancją pozytywnych długookresowych 
skutków dla konsumentów. Należy wspierać konkurencję w zakresie zarówno infrastruktury, 
jak i usług, w zależności od poziomu konkurencji każdego obszaru geograficznego.
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Poprawka 106
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Aby osiągnąć cele agendy lizbońskiej 
oraz zachęcić do inwestowania w sieci 
dostępu nowej generacji w Europie 
z korzyścią dla konsumentów 
europejskich oraz międzynarodowej 
konkurencyjności przemysłu 
europejskiego, niezbędny i kluczowy jest 
nowy system regulacji prawnych 
dotyczący dostępu do tych sieci. Celem 
tych nowych regulacji jest dostarczenie 
bodźców do inwestycji w sieci dostępu 
nowej generacji oraz wsparcie 
konkurencji tam, gdzie nie istnieje 
konkurencja w zakresie infrastruktury. 
Z uwagi na fakt, że trudno jest zdobyć 
władzę rynkową na rozwijających się 
rynkach niższego szczebla, uregulowania 
dotyczące dostępu do sieci nowej 
generacji, określone w art. 12 ust. 3 i art. 
13 ust. 4 i 6 dyrektywy o dostępie, 
koncentrują się na konkurencji w zakresie 
infrastruktury, a nie na konkurencji na 
samych rynkach niższego szczebla. 
Koncepcja ta odzwierciedla dynamiczne 
zmiany w zakresie nowych możliwości 
dostępu w obszarze łączności 
elektronicznej. Zatem uregulowania 
dotyczące dostępu do sieci dostępu nowej 
generacji muszą same wprowadzać 
elementy dynamiczne oraz propagować 
rozwój sieci nowej generacji, jak również 
rozwój rynków łączności elektronicznej 
niższego szczebla. Mają one na celu 
zachęcenie wszystkich podmiotów 
rynkowych do innowacji i inwestowania 
w nowe sieci dostępu i nowe rynki 
niższego szczebla.

Or. en
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Uzasadnienie

Nowe przepisy dotyczące dostępu do sieci dostępu nowej generacji muszą odejść od 
statycznego podejścia, przyznającego dostęp do istniejących sieci, i wprowadzić nowe 
elementy dynamiczne, aby stworzyć zachęty do innowacji i inwestycji nie tylko w sieci dostępu 
nowej generacji, lecz również w rynki niższego szczebla. Międzynarodowa konkurencyjność 
Europy wobec innych gospodarek na świecie na nowych rynkach niższego szczebla zależy od 
jej zdolności do przyciągnięcia inwestycji w sieci nowej generacji.

Poprawka 107
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Wymóg, aby krajowe organy 
regulacyjne wprowadzały przepisy jak 
najbardziej neutralne pod względem 
technologii nie wyklucza odpowiedniego 
rozróżnienia między uregulowaniami 
dotyczącymi istniejących sieci 
miedzianych i nowo tworzonych sieci 
takich jak szybkie światłowodowe sieci 
dostępu. Asymetryczne uregulowania ex 
ante dotyczące cen i dostępu wiążą się 
z własnością konkretnych elementów 
technicznych i nie powinny być 
automatycznie rozszerzane, aby 
obejmować nowo wybudowane lub 
planowane do wybudowania sieci, które 
nie opierają się już na istniejących 
elementach pochodzących z dawnego 
monopolu.

Or. en

Uzasadnienie

Neleży koniecznie wyjaśnić, że w ramach koncepcji neutralności technologicznej analizy 
rynkowe i następujące po nich środki, jeżeli takie nastąpią, muszą jednak rozróżniać elementy 
już istniejące, które straciły na wartości, a które stanowią dziedzictwo dawnego monopolu, od 
elementów, które mają zostać stworzone w zliberalizowanym i konkurencyjnym środowisku.
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Poprawka 108
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Aby osiągnąć cele agendy lizbońskiej 
i zwiększyć inwestycje w sieci dostępu 
nowych generacji z korzyścią dla 
konsumentów europejskich i 
międzynarodowej konkurencyjności 
przemysłu europejskiego, konieczne są 
nowe ramy regulacyjne dostępu do sieci 
nowych generacji. Celem tych nowych 
ram prawnych jest zapewnienie środków 
zachęcających do inwestowania w sieci 
nowych generacji, sprzyjając jednocześnie 
konkurencji, poprzez przyznawanie 
dostępu do tych sieci, w których nie 
istnieje konkurencja w zakresie 
infrastruktury. Ponieważ trudno jest 
określić siłę rynkową rynków 
rozwijających się, ramy regulacyjne 
dostępu do sieci nowych generacji 
skupiają się w art. 12. ust. 3 oraz art. 13 
ust. 4 i 6 na dostępie do nowej 
infrastruktury, a nie na znacznej sile 
rynkowej rynków detalicznych. Koncepcja 
ta odzwierciedla dynamiczny rozwój rynku 
i możliwości wejścia na rynek w sektorze 
sieci łączności elektronicznej. Ramy 
regulacyjne muszą zatem zarówno 
zawierać dynamiczne elementy, jak i 
wspierać rozwój rynku poprzez 
zapewnianie wszystkim uczestnikom 
rynku odpowiednich środków 
zachęcających do inwestowania, 
inwestowania w nowe sieci dostępu i w 
nowe rynki detaliczne.

Or. de

Uzasadnienie

W sektorze dostępu do nowych sieci nie istnieją jeszcze sieci ogólnokrajowe. Należy je 
stworzyć w przyszłości, dlatego ramy regulacyjne muszą określić środki zachęcające do 
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tworzenia tego typu sieci. W związku z tym regulacja powinna umożliwiać podział ryzyka 
między inwestorami a podmiotami poszukującymi dostępu do sieci, utrzymując jednocześnie 
możliwość dostępu do sieci.

Poprawka 109
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Aby zagwarantować obywatelom UE 
dalsze pełne uczestnictwo w globalnym 
społeczeństwie informacyjnym, innowacje 
oraz konkurencyjne wejście na rynek 
szybkich sieci nowej generacji zdolnych 
spełnić przyszłe wymagania konsumentów 
dotyczące większej szerokości pasma 
i większej liczby usług muszą stanowić 
priorytet w dyrektywach. Dlatego należy 
koniecznie rozróżnić podejście 
regulacyjne do sieci już istniejących od 
podejścia regulacyjnego do nowych sieci, 
unikając nieodpowiednich zobowiązań 
regulacyjnych wobec przedsiębiorstw 
świadczących nowe usługi i/lub 
zapewniających nowe sieci dostępu, takie 
jak szybkie sieci światłowodowe, które 
wymagają istotnych inwestycji i wiążą się 
z dużą niepewnością w odniesieniu do 
popytu, szczególnie na obszarach, na 
których obecne są konkurencyjne 
platformy. Nowe podejście regulacyjne do 
dostępu do sieci nowej generacji powinno 
obejmować zachęty do inwestycji w sieci 
dostępu nowej generacji, a jednocześnie 
promować konkurencję poprzez 
przyznanie dostępu do takich sieci tam, 
gdzie konkurencja w zakresie 
infrastruktury nie jest możliwa. 
Odzwierciedla to trwający dynamiczny 
rozwój nowych możliwości dostępu 
w obszarze łączności elektronicznej oraz 
potrzebę stabilnych warunków 
regulacyjnych dla decyzji inwestycyjnych, 
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aby zachęcić wszystkie podmioty 
działające na rynku do innowacji 
i inwestycji w nowe sieci dostępu i nowe 
rynki niższego szczebla.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie inwestycji w szybkie sieci dostępu nowej generacji w odpowiednim czasie 
stanowi główne wyzwanie polityczne w sektorze łączności elektronicznej. Należy dostosować 
system uregulowań prawnych tak, aby zachęcić do tych inwestycji oraz zagwarantować 
pewność prawną. Uregulowania muszą wspierać pełną konkurencję w zakresie infrastruktury 
oraz przewidywać sprawiedliwy podział ryzyka między inwestorem a podmiotami 
ubiegającymi się o dostęp, aby ułatwić inwestycje, zapewniając jednocześnie dostęp tam, 
gdzie konkurencja w zakresie infrastruktury nie może się rozwinąć.

Poprawka 110
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Nie naruszając dyrektywy 1999/5/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 
marca 1999 r. w sprawie urządzeń 
radiowych i końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych oraz wzajemnego 
uznawania ich zgodności, konieczne jest 
wyjaśnienie pewnych aspektów 
dotyczących stosowania niektórych 
funkcji urządzeń końcowych związanych 
z dostępem niepełnosprawnych 
użytkowników końcowych, aby zapewnić 
interoperacyjność między urządzeniami 
końcowymi i sieciami i usługami łączności 
elektronicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli dostęp do urządzeń końcowych dla osób niepełnosprawnych nie zostanie 
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zagwarantowany, osoby te nie będą miały możliwości dostępu do sieci i usług łączności 
elektronicznej. Dlatego aby zapewnić interoperacyjność między obydwoma elementami, 
należy jasno określić, jaki rodzaj urządzeń końcowych służących dostępowi dla 
niepełnosprawnych użytkowników końcowych jest wymagany.

Poprawka 111
Anni Podimata

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 Europejska 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 
koszty będące skutkiem niskiej gęstości 
zaludnienia i dużego oddalenia. 
Ekonomiczne zachęty do inwestowania 
w budowę sieci szerokopasmowej na tych 
obszarach okazują się często 
niewystarczające i dlatego potrzebne jest 
podejście łączące kwestie polityczne 
i rynkowe.

Or. en

Uzasadnienie

Ramy regulacyjne powinny również brać pod uwagę potrzebę niwelowania istniejących 
między regionami różnic w zakresie rozwoju. Należy podkreślić szczególne znaczenie 
wprowadzenia na rynek łączy szerokopasmowych.
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Poprawka 112
Nikolaos Vakalis

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 Europejska 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 
koszty będące skutkiem niskiej gęstości 
zaludnienia i dużego oddalenia. 
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 łączności elektronicznej 
powinny 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 istniejących 
między regionami różnic w zakresie rozwoju. Należy podkreślić szczególne znaczenie 
wprowadzenia na rynek łączy szerokopasmowych.
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Poprawka 113
Nikolaos Vakalis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Działania krajowych organów 
regulacyjnych i Komisji Europejskiej 
w obszarze łączności elektronicznej 
przyczyniają się do realizacji szerszej 
polityki w obszarze konkurencji 
i innowacji, kultury, zatrudnienia, 
ochrony środowiska, spójności społecznej 
i regionalnej oraz zagospodarowania 
przestrzennego.

Or. en

Uzasadnienie

Ramy regulacyjne powinny również uwzględniać potrzebę niwelowania różnic regionalnych 
w zakresie rozwoju oraz ogólną politykę przemysłową, mającą na celu wzrost innowacji 
i konkurencji poprzez większe inwestycje we wszystkich regionach UE.

Poprawka 114
Anni Podimata

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Działania krajowych organów 
regulacyjnych i Komisji Europejskiej 
w obszarze łączności elektronicznej 
przyczyniają się do realizacji szerszych 
strategii politycznych w zakresie celów 
polityki publicznej, kultury, zatrudnienia, 
ochrony środowiska, spójności społecznej, 
rozwoju regionalnego oraz 
zagospodarowania przestrzennego.

Or. en
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Uzasadnienie

Ramy regulacyjne powinny również uwzględniać potrzebę niwelowania różnic regionalnych 
w zakresie rozwoju, mając na celu wzrost innowacji i zwiększenie inwestycji we wszystkich 
regionach UE.

Poprawka 115
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Przy podejmowaniu decyzji na mocy 
niniejszej dyrektywy Komisja powinna 
uwzględnić stanowiska krajowych 
organów regulacyjnych i 
zainteresowanych stron z sektora, 
korzystając z efektywnych konsultacji w 
celu zapewnienia przejrzystości 
i współmierności. Komisja powinna 
opublikować szczegółowe dokumenty 
konsultacyjne, wyjaśniające różne 
rozważane sposoby działania, a stronom 
zainteresowanym z sektora należałoby 
umożliwić odpowiedź w rozsądnym czasie. 
Po rozważeniu odpowiedzi Komisja 
powinna podać powody decyzji w 
oświadczeniu złożonym po odpowiedniej 
konsultacji, z uwzględnieniem opisu 
sposobu uwzględnienia stanowisk 
respondentów.

Or. en

Uzasadnienie

Przy podejmowaniu decyzji na szczeblu wspólnotowym – decyzji, które muszą być przejrzyste 
i współmierne do wyników, które należy osiągnąć – ważne jest uwzględnienie stanowisk 
krajowych organów regulacyjnych i stron zainteresowanych z sektora. Aby do tego doszło, 
konieczne są pełne i skuteczne konsultacje z krajowymi organami regulacyjnymi 
i zainteresowanymi podmiotami z sektora.

Odniesienie do Komisji może zostać zastąpione ERG; patrz uzasadnienie poprawki do punktu 
preambuły 3.
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Poprawka 116
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Celem jest stopniowe ograniczanie 
sektorowych uregulowań ex ante w miarę 
rozwoju konkurencji na rynkach tak, aby 
łączność elektroniczna ostatecznie 
podlegała wyłącznie prawu konkurencji. 
Może się zdarzyć, że konkurencja będzie 
się rozwijać w różnym tempie na 
poszczególnych rynkach i na 
poszczególnych obszarach w państwach 
członkowskich. Aby zapewnić 
proporcjonalną regulację, dostosowaną 
do zmieniających się warunków 
konkurencji, krajowe organy regulacyjne 
powinny mieć możliwość a) zdefiniowania 
rynków na poziomie niższym niż krajowy 
i/lub b) zniesienia obowiązków 
regulacyjnych na rynkach i/lub na 
obszarach geograficznych, gdzie istnieje 
skuteczna konkurencja w zakresie 
infrastruktury, nawet jeśli nie są one 
zdefiniowane jako odrębne rynki. Krajowe 
organy regulacyjne powinny także mieć 
możliwość żądania współużytkowania 
części składowych sieci i urządzeń 
towarzyszących w celu ułatwienia 
tworzenia sieci, w tym powstania 
światłowodowych sieci dostępu.

Or. en
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Poprawka 117
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Sektorowe uregulowania ex ante 
zostały wprowadzone w celu przejścia z 
systemu dawnych monopoli do 
konkurencyjnych rynków sieci i usług 
łączności elektronicznej. W okresie, kiedy 
przedsiębiorstwa od dawna prowadzące 
działalność kontrolowały dostęp do 
monopolistycznych sieci, uregulowania ex 
ante były uzasadnione, jeżeli problemy nie 
mogły zostać rozwiązane za pomocą 
wyłącznie prawa konkurencji. Jednak 
wraz z inwestycjami w nowe sieci – sieci 
kablowe i sieci nowej generacji – potrzeba 
uregulowań ex ante będzie mniej 
uzasadniona. Tam, gdzie podmioty 
ubiegające się o dostęp mogą dokonać 
wyboru spośród dwóch lub więcej sieci 
dostępu, uregulowania ex ante nie mają 
uzasadnienia. Ta koncepcja stopniowego 
wycofywania nie powinna już skupiać się 
na skutecznej konkurencji na rynkach 
łączności elektronicznej niższego szczebla, 
lecz na istnieniu konkurencji w zakresie 
infrastruktury (test infrastruktury). Jeżeli 
test ten wykaże obecność konkurencji 
w zakresie infrastruktury, należy 
zaprzestać stosowania sektorowych 
uregulowań ex ante i stosować wyłącznie 
wspólnotowe i krajowe prawo konkurencji 
bez odwoływania się do testu trzech 
kryteriów, który skupia się na konkurencji 
na rynkach niższego szczebla oraz 
wyborze między uregulowaniami ex ante 
a prawem konkurencji. Test 
infrastruktury należy stosować nie tylko 
do rynków krajowych, ale także 
mniejszych rynków na takich obszarach 
geograficznych, na których możliwa jest 
konkurencja w zakresie infrastruktury. 
Krajowe organy regulacyjne powinny 
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określić takie mniejsze rynki geograficzne, 
biorąc pod uwagę, czy konkurencja sieci 
jest możliwa z gospodarczego punktu 
widzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż na samym początku uzgodniono, że uregulowania sektorowe ex ante będą miały 
charakter przejściowy, rzeczywiste wycofywanie jest niezwykle powolne i ostrożne. W świetle 
nowych wyzwań związanych z potencjałem sieci dostępu nowej generacji koncepcja 
stopniowego wycofywania musi zostać przekształcona. Tam, gdzie istnieje konkurencja 
między co najmniej dwiema alternatywnymi sieciami dostępu – czy to na poziomie krajowym, 
czy też niższym/regionalnym – nie ma już potrzeby stosowania uregulowań sektorowych ex 
ante.

Poprawka 118
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) Obecne przepisy dotyczące dostępu 
do istniejących już sieci koncentrowały się 
na przejściu z monopolistycznych rynków 
niższego szczebla na rynki o skutecznej 
konkurencji, natomiast mniejszą wagę 
przykładały do wspierania konkurencji 
opartej o infrastrukturę, konieczne są 
zatem nowe uregulowania dotyczące 
dostępu do sieci nowej generacji. Takie 
sieci powstaną jedynie wówczas, gdy 
inwestorzy będą gotowi zaangażować się 
w ryzykowne inwestycje. Ryzyko takich 
inwestycji bierze się z faktu, że brak jest 
pewności w odniesieniu do preferencji 
konsumentów oraz ich gotowości do 
płacenia wyższych cen za nowe 
innowacyjne produkty. Ponadto system 
uregulowań prawnych dotyczących sieci 
dostępu nowej generacji ma również 
wpływ na to ryzyko. Dlatego należy 
wprowadzić nowe uregulowania wobec 
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sieci dostępu nowej generacji, które 
zachęcą do inwestycji w nowe sieci. Nowe 
środowisko regulacyjne dla takich sieci 
musi być przewidywalne i trwałe. Powinno 
promować konkurencję w zakresie 
infrastruktury, umożliwiać osiągnięcie 
konkurencyjnej przewagi poprzez 
inwestycje w infrastrukturę, a także 
możliwości dostępu dla podmiotów 
ubiegających się o niego, zwiększając tym 
samym możliwość wyboru i ulepszając 
usługi dla konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Uregulowania dotyczące dostępu do istniejących sieci – jeżeli zostałyby w niezmienionej 
postaci zastosowane w odniesieniu do dostępu do sieci nowej generacji – zmniejszyłyby 
zachęty do inwestycji w te nowe sieci. Dlatego nowy system uregulowań dotyczący sieci 
dostępu nowej generacji powinien przyznawać możliwości dostępu w taki sposób, aby nie 
zaszkodzić zachętom do inwestowania. Podmioty ubiegające sie o dostęp powinny wybrać 
między opcjami podziału ryzyka i opcjami związanymi z konkretnymi premiami z tytułu 
ryzyka.

Poprawka 119
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Mechanizm wspólnotowy 
umożliwiający Komisji wymaganie od 
krajowych organów regulacyjnych 
wycofania się z planowanych środków 
dotyczących definiowania rynku 
i wyznaczania operatorów o znaczącej 
pozycji rynkowej przyczynił się znacznie 
do uzyskania spójnego podejścia przy 
identyfikowaniu okoliczności, w których 
można stosować uregulowania ex ante, i w 
których operatorzy podlegają takim 
uregulowaniom. Jednak nie istnieje 
równoważny mechanizm do stosowania 

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

Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzenie uprawnień Komisji w odniesieniu do środków naprawczych jest zbyt daleko 
posunięte.

Poprawka 120
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Krajowe rynki łączności będą nadal 
różnić się między sobą w ramach Unii 
Europejskiej; kompetencje i wiedza 
krajowych organów regulacyjnych oraz 
BERT są konieczne do stworzenia 
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konkurencyjnego europejskiego 
ekosystemu na rynkach łączności 
i w przypadku usług łączności, wykazując 
zrozumienie dla różnic krajowych 
i regionalnych i respektując zasadę 
pomocniczości.

Or. en

Poprawka 121
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Przegląd powinien odzwierciedlać 
ekonomiczną analizę rynku w oparciu 
o metodologię prawa konkurencji. Celem 
jest stopniowe zmniejszenie zakresu 
sektorowych regulacji ex ante w miarę 
intensyfikacji konkurencji na rynku. 
Niemniej jednak uregulowania ex ante 
mogą nadal być wymagane z uwagi na 
bariery dla nowego wchodzenia na rynek 
wynikające z rozwoju technologicznego. 
Może się zdarzyć, że konkurencja będzie 
się rozwijać w różnym tempie 
w poszczególnych segmentach rynku i na 
poszczególnych obszarach w państwach 
członkowskich. Aby zapewnić 
współmierną regulację, dostosowaną do 
odmiennych warunków konkurencji, 
krajowe organy regulacyjne powinny 
znieść obowiązki regulacyjne na rynkach 
i/lub na obszarach geograficznych, gdzie 
istnieje lub ma istnieć skuteczna 
konkurencja w zakresie infrastruktury, 
nawet jeśli nie są one zdefiniowane jako 
odrębne rynki. Aby zapewnić jednakowe 
traktowanie podmiotów działających na 
rynku w podobnych okolicznościach 
w różnych państwach członkowskich 
Komisja we współpracy z BERT powinna 
zagwarantować zharmonizowane i spójne 
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stosowanie przepisów niniejszej 
dyrektywy. Krajowe organy regulacyjne 
oraz krajowe organy właściwe w zakresie 
stosowania prawa konkurencji powinny, 
w razie potrzeby, koordynować swoje 
działania, tak, aby został zastosowany 
najbardziej odpowiedni środek naprawczy. 
W ramach zawartego w kontekście WHO 
układu o podstawowych usługach 
telekomunikacyjnych Wspólnota oraz 
państwa członkowskie przyjęły 
zobowiązania dotyczące wzajemnych 
połączeń między sieciami 
telekomunikacyjnymi i zobowiązania te 
powinny być również respektowane.

Or. en

Uzasadnienie

Ten punkt preambuły dotyczy konkretnych problemów związanych z różnym tempem zmian 
rynkowych na poziomie krajowym i regionalnym. Aby zagwarantować zharmonizowane 
i spójne podejście w różnych państwach członkowskich, wprowadza się mechanizm dotyczący 
współpracy krajowych organów regulacyjnych, krajowych organów ds. konkurencji, Komisji i 
BERT. Należy ponadto uwzględnić zobowiązania wobec Światowej Organizacji Handlu.

Poprawka 122
Dominique Vlasto, Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Państwa członkowskie powinny 
wspierać mechanizmy współpracy między 
zainteresowanymi stronami, aby 
promować właściwe 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 
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mogłaby na przykład przyjąć konkretną 
formę, wychodząc poza ramy regulacyjne 
i nie przynosząc im uszczerbku, poprzez 
opracowanie kodeksów postępowania 
wynegocjowanych i zatwierdzonych przez 
zainteresowane strony. Zasada takich 
kodeksów została już przewidziana w 
licznych instrumentach wspólnotowych, w 
tym w dyrektywie o handlu 
elektronicznego (dyrektywa 2000/31/WE, 
art. 16), dyrektywie o wdrażaniu praw 
własności intelektualnej (dyrektywa 
2004/48/WE, art. 17) lub dyrektywie w 
sprawie ochrony danych osobowych 
(dyrektywa 95/46/WE, art. 27). Taka 
współpraca między zainteresowanymi 
stronami ma zasadnicze znaczenie dla 
promowania treści on-line, zwłaszcza 
europejskich treści kulturalnych, i 
uwolnienia potencjału społeczeństwa
informacyjnego. 

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 123
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Jeżeli użytkownicy końcowi 
opracowują lub kupują oprogramowanie, 
oprogramowanie wbudowane 
w urządzenia lub tradycyjne urządzenia, 
niezależnie od typu lub zakresu, 
i wykorzystują je do przekazywania treści 
głosowych bez jakiegokolwiek udziału 
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zewnętrznego dostawcy usług głosowych 
celem komunikacji głosowej w ramach 
przedsiębiorstwa/administracji publicznej, 
w ramach zamkniętej grupy 
użytkowników lub w sferze publicznej, 
z inną osobą, której oprogramowanie lub 
sprzęt umożliwia komunikację głosową, 
wówczas użytkownicy końcowi sami 
dostarczają sobie łączność głosową i nie 
ma miejsca żadne świadczenie usługi 
łączności elektronicznej. Jest tak nawet 
wtedy, gdy przedsiębiorstwo/administracja 
publiczna sama zapewnia jeden lub wiele 
sposobów dostępu do tradycyjnych sieci 
głosowych lub użytkownicy końcowi, w 
tym osoby fizyczne, korzystają z Internetu, 
aby się ze sobą skontaktować.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że art. 2 lit. c) dyrektywy ramowej 2002/21/WE wyklucza świadczenie 
usług samemu sobie oraz że samodzielnie dostarczana usługa VoIP, na przykład przez 
przedsiębiorstwo dla swoich własnych celów bez korzystania z dostawcy usług, nie stanowi 
usługi łączności elektronicznej.

Poprawka 124
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Częstotliwości radiowe należy uznać 
za ograniczony zasób publiczny o istotnej 
wartości publicznej i rynkowej. W interesie 
publicznym leży jak najskuteczniejsze i jak 
najefektywniejsze zarządzanie widmem z 
perspektywy ekonomicznej, społecznej 
i środowiskowej oraz stopniowe usuwanie 
przeszkód na drodze do jego efektywnego 
wykorzystania.

(16) Częstotliwości radiowe stanowią 
własność państw członkowskich. Do 
kompetencji państw członkowskich należy 
zapewnienie zarządzania 
częstotliwościami radiowymi. Należy je 
uznać za ograniczony zasób publiczny o 
istotnej wartości publicznej i 
ekonomicznej. W interesie publicznym 
leży jak najskuteczniejsze i jak 
najefektywniejsze zarządzanie widmem z 
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perspektywy społecznej, kulturowej, 
ekonomicznej, i środowiskowej oraz 
stopniowe usuwanie przeszkód na drodze 
do jego efektywnego wykorzystania.

Or. en

Uzasadnienie

Bez wątpienia widmo radiowe stanowi ograniczony zasób. Powinno ono należeć do państw 
członkowskich.  W celu skutecznego zarządzania należy w sposób odpowiedni i 
zrównoważony rozważyć jego wartość ekonomiczną i społeczną.

Poprawka 125
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Częstotliwości radiowe należy uznać 
za ograniczony zasób publiczny o istotnej 
wartości publicznej i rynkowej. W interesie 
publicznym leży jak najskuteczniejsze i jak 
najefektywniejsze zarządzanie widmem z 
perspektywy ekonomicznej, społecznej 
i środowiskowej oraz stopniowe usuwanie 
przeszkód na drodze do jego efektywnego 
wykorzystania.

(16) Częstotliwości radiowe stanowią 
własność państw członkowskich. Należy je 
uznać za ograniczony zasób publiczny o 
istotnej wartości publicznej i 
ekonomicznej. W interesie publicznym 
leży jak najskuteczniejsze i jak 
najefektywniejsze zarządzanie widmem z 
perspektywy społecznej, kulturowej, 
ekonomicznej i środowiskowej oraz 
stopniowe usuwanie przeszkód na drodze 
do jego efektywnego wykorzystania.

Or. en

Uzasadnienie

Bez wątpienia widmo radiowe stanowi ograniczony zasób publiczny. Należy wyraźnie 
podkreślić pierwotną odpowiedzialność państw członkowskich za widmo radiowe.
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Poprawka 126
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Częstotliwości radiowe należy uznać 
za ograniczony zasób publiczny o istotnej 
wartości publicznej i rynkowej. W interesie 
publicznym leży jak najskuteczniejsze i jak 
najefektywniejsze zarządzanie widmem z 
perspektywy ekonomicznej, społecznej 
i środowiskowej oraz stopniowe usuwanie 
przeszkód na drodze do jego efektywnego 
wykorzystania.

(16) Częstotliwości radiowe stanowią 
własność państw członkowskich. Należy je 
uznać za ograniczony zasób publiczny o 
istotnej wartości publicznej i 
ekonomicznej. W interesie publicznym 
leży jak najskuteczniejsze i jak 
najefektywniejsze zarządzanie widmem z 
perspektywy społecznej, kulturowej, 
ekonomicznej i środowiskowej oraz 
stopniowe usuwanie przeszkód na drodze 
do jego efektywnego wykorzystania.

Or. en

Uzasadnienie

Bez wątpienia widmo radiowe stanowi ograniczony zasób publiczny. Należy wyraźnie 
podkreślić pierwotną odpowiedzialność państw członkowskich za widmo radiowe.

Poprawka 127
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Częstotliwości radiowe należy uznać 
za ograniczony zasób publiczny o istotnej 
wartości publicznej i rynkowej. W interesie 
publicznym leży jak najskuteczniejsze i jak 
najefektywniejsze zarządzanie widmem z 
perspektywy ekonomicznej, społecznej 
i środowiskowej oraz stopniowe usuwanie 
przeszkód na drodze do jego efektywnego 
wykorzystania.

(16) Częstotliwości radiowe należy uznać 
za ograniczony zasób publiczny o istotnej 
wartości publicznej i rynkowej. W interesie 
publicznym leży jak najskuteczniejsze i jak 
najefektywniejsze zarządzanie widmem z 
perspektywy ekonomicznej, społecznej 
i środowiskowej oraz przy uwzględnieniu 
celów kulturalnych i celów pluralizmu 
mediów oraz stopniowe usuwanie 
przeszkód na drodze do jego efektywnego 
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wykorzystania.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zagwarantować, że również w przyszłości przy zarządzaniu częstotliwościami 
uwzględniane będą aspekty kulturalne i aspekty związane z pluralizmem mediów.

Poprawka 128
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Częstotliwościami radiowymi należy 
zarządzać w taki sposób, aby zapewnić 
uniknięcie szkodliwych zakłóceń. Dlatego 
konieczne jest właściwe zdefiniowanie 
podstawowej koncepcji szkodliwych 
zakłóceń, aby zapewnić ograniczenie 
interwencji regulacyjnej w zakresie 
niezbędnym do zapobieżenia takim 
zakłóceniom.

(17) Częstotliwościami radiowymi należy 
zarządzać w taki sposób, aby zapewnić 
uniknięcie szkodliwych zakłóceń. Dlatego 
konieczne jest właściwe zdefiniowanie 
podstawowej koncepcji szkodliwych 
zakłóceń, uwzględniając istniejące tabele 
przeznaczeń częstotliwości uzgodnione na 
szczeblu międzynarodowym lub 
regionalnym, aby zapewnić ograniczenie 
interwencji regulacyjnej w zakresie 
niezbędnym do zapobieżenia takim 
zakłóceniom.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna z art. 2 lit s) dyrektywy 2002/21/WE. Problemy związane ze 
szkodliwymi zakłóceniami są jednym z głównych powodów zapotrzebowania na krajowe, 
regionalne i międzynarodowe tabele przeznaczeń częstotliwości. Ponieważ częstotliwości nie 
są ograniczone do obszarów geograficznych i przekraczają granice UE, należy przestrzegać 
wiążących porozumień międzynarodowych i regionalnych, aby uniknąć zakłóceń lub 
ograniczyć je.
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Poprawka 129
Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Chociaż zarządzanie widmem 
pozostaje w zakresie kompetencji państw 
członkowskich, koordynacja 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

Wspólnotowe podejście do koordynacji widma może, przy poszanowaniu zasady 
pomocniczości, umożliwić osiągnięcie znacznych korzyści skali i pomnożenie wartości.

Poprawka 130
Gunnar Hökmark

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Chociaż zarządzanie widmem 
pozostaje w zakresie kompetencji państw 
członkowskich, koordynacja i, w 
stosownych przypadkach, harmonizacja 
na szczeblu wspólnotowym może 
przyczynić się do zagwarantowania, że 
użytkownicy widma będę w pełni korzystać 
z rynku wewnętrznego, a interesy UE będą 
skutecznie chronione na całym świecie.

Or. en
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Uzasadnienie

Harmonizacja na szczeblu UE może być pomocna, nie jest jednak jedynym sposobem 
zapewnienia pełnych korzyści z rynku wewnętrznego oraz zagwarantowania skutecznej 
ochrony interesów UE na całym świecie.

Poprawka 131
Mary Honeyball

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Chociaż zarządzanie widmem 
pozostaje w zakresie kompetencji państw 
członkowskich, koordynacja i, w 
stosownych przypadkach, harmonizacja 
na szczeblu wspólnotowym może 
przyczynić się do zagwarantowania, że 
użytkownicy widma będę w pełni korzystać 
z rynku wewnętrznego, a interesy UE będą 
skutecznie chronione na całym świecie.

Or. en

Uzasadnienie

Harmonizacja na szczeblu Wspólnoty może być pomocna. Jednak inne metody, jak np. 
innowacje technologiczne, również mogą przyczynić się do powstania korzyści dla rynku 
wewnętrznego.

Poprawka 132
Erika Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Zaleca organizację w 2010 r. szczytu 
dotyczącego widma radiowego 
z inicjatywy państw członkowskich 
i z udziałem Parlamentu Europejskiego, 
Komisji Europejskiej i wszystkich 
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zainteresowanych stron. Wynikiem tego 
szczytu powinno być uzyskanie jasności 
w następujących kwestiach:
a) większa spójność w europejskich 
strategiach politycznych dotyczących 
widma radiowego w ogóle;
b) uwolnienie widma dla nowych usług 
komunikacyjnych po przejściu na 
nadawanie cyfrowe;
c) wyjaśnienie trudności w konkretnych 
sektorach lub w przypadku konkretnej 
szerokości pasma w fazie przejścia.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ wygląda na to, że trudno będzie osiągnąć porozumienie między wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, szczyt w 2010 r. może stanowić idealną okazję do uzyskania 
konsensusu. 

Poprawka 133
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Konieczne jest zwiększenie 
elastyczności zarządzania widmem i 
dostępu do widma za pośrednictwem 
zezwoleń neutralnych pod względem 
technologii i usług, tak aby umożliwić jego 
użytkownikom wybór najlepszych 
technologii i usług do stosowania w 
określonym paśmie częstotliwości (zwane 
dalej „zasadami neutralności technologii i 
usług”). Administracyjne określanie 
technologii i usług powinno stać się 
wyjątkiem i powinno być jasno 
uzasadnione oraz poddawane 
regularnemu, okresowemu przeglądowi.

(20) Konieczne jest zwiększenie 
elastyczności zarządzania widmem i 
dostępu do widma za pośrednictwem 
zezwoleń neutralnych pod względem 
technologii i usług, tak aby umożliwić jego 
użytkownikom wybór najlepszych 
technologii i usług do stosowania w 
pasmach częstotliwości dostępnych dla 
usług łączności elektronicznej,
określonych w krajowych tabelach 
przeznaczeń częstotliwości i w przepisach 
ITU dotyczących łączności radiowej
(zwanych dalej „zasadami neutralności 
technologii i usług”). Administracyjne 
określanie technologii i usług powinno 
mieć zastosowanie w przypadku, gdy w grę 
wchodzą cele interesu ogólnego.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka niezbędna w celu zapewnienia spójności prawnej z definicją neutralności usług 
określoną w art. 9 ust. 4 dyrektywy ramowej oraz konieczna dla skoordynowanego 
międzynarodowego zarządzania częstotliwościami.

Poprawka 134
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Konieczne jest zwiększenie 
elastyczności zarządzania widmem i 
dostępu do widma za pośrednictwem 
zezwoleń neutralnych pod względem 
technologii i usług, tak aby umożliwić jego 
użytkownikom wybór najlepszych 
technologii i usług do stosowania w 
określonym paśmie częstotliwości (zwane 
dalej „zasadami neutralności technologii i 
usług”). Administracyjne określanie 
technologii i usług powinno stać się 
wyjątkiem i powinno być jasno 
uzasadnione oraz poddawane 
regularnemu, okresowemu przeglądowi.

(20) Konieczne jest zwiększenie 
elastyczności zarządzania widmem i 
dostępu do widma za pośrednictwem 
zezwoleń neutralnych pod względem 
technologii i usług, tak aby umożliwić jego 
użytkownikom wybór najlepszych 
technologii i usług do stosowania w 
pasmach częstotliwości dostępnych dla 
usług łączności elektronicznej,
określonych w krajowych tabelach 
przeznaczeń częstotliwości i w przepisach 
ITU dotyczących łączności radiowej
(zwanych dalej „zasadami neutralności 
technologii i usług”). Administracyjne 
określanie technologii i usług powinno 
mieć zastosowanie w przypadku, gdy w grę 
wchodzą cele interesu ogólnego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka niezbędna w celu zapewnienia spójności prawnej z definicją neutralności usług.
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Poprawka 135
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Wyjątki od zasady neutralności 
technologii powinny mieć jedynie 
ograniczony zakres i powinny być 
uzasadnione potrzebą unikania 
szkodliwych zakłóceń, na przykład poprzez 
nakazy stosowania masek emisji i 
poziomów mocy, lub potrzebą zapewnienia 
ochrony zdrowia publicznego poprzez 
ograniczenie narażenia ogółu 
społeczeństwa na działanie pól 
magnetycznych lub zapewnienia 
właściwego współużytkowania widma, w 
szczególności gdy jego użytkowanie 
podlega jedynie ogólnym zezwoleniom lub 
gdy jest to bezwzględnie konieczne w celu 
spełnienia warunków wyjątku od zasady 
neutralności usług.

(21) Wyjątki od zasady neutralności 
technologii powinny mieć jedynie 
ograniczony zakres i powinny być 
uzasadnione potrzebą unikania 
szkodliwych zakłóceń, na przykład poprzez 
nakazy stosowania masek emisji i 
poziomów mocy, lub potrzebą zapewnienia 
ochrony zdrowia publicznego poprzez 
ograniczenie narażenia ogółu 
społeczeństwa na działanie pól 
magnetycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Koncepcja neutralności technologicznej może prowadzić do wykorzystania technologii 
naziemnej, szczególnie mobilnej, w pasmach przeznaczonych dla usług satelitarnych. Takie 
wykorzystanie może wprowadzać zakłócenia i szkodliwie wpływać na usługi satelitarne, 
zagrażając istniejącym usługom i perspektywom przyszłego rozwoju europejskiego sektora 
satelitarnego oraz inwestycji w niego.

Aby zagwarantować, że technologie naziemne nie staną się ważniejsze niż technologie 
satelitarne i nie będą ich zakłócać, należy stale opierać się na skutecznych uregulowaniach 
technicznych, licencjonowaniu ukierunkowanym na technologie oraz obiektywnych 
i niedyskryminujących odstępstwach.
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Poprawka 136
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Wyjątki od zasady neutralności 
technologii powinny mieć jedynie 
ograniczony zakres i powinny być 
uzasadnione potrzebą unikania 
szkodliwych zakłóceń, na przykład poprzez 
nakazy stosowania masek emisji i 
poziomów mocy, lub potrzebą zapewnienia 
ochrony zdrowia publicznego poprzez 
ograniczenie narażenia ogółu 
społeczeństwa na działanie pól 
magnetycznych lub zapewnienia 
właściwego współużytkowania widma, w 
szczególności gdy jego użytkowanie 
podlega jedynie ogólnym zezwoleniom lub 
gdy jest to bezwzględnie konieczne w celu 
spełnienia warunków wyjątku od zasady 
neutralności usług.

(21) Ograniczenia zasady neutralności 
technologii powinny być odpowiednie i 
uzasadnione potrzebą unikania 
szkodliwych zakłóceń, na przykład poprzez 
nakazy stosowania masek emisji i 
poziomów mocy, lub potrzebą zapewnienia 
ochrony zdrowia publicznego poprzez 
ograniczenie narażenia ogółu 
społeczeństwa na działanie pól 
magnetycznych lub zapewnienia 
właściwego współużytkowania widma, w 
szczególności gdy jego użytkowanie 
podlega jedynie ogólnym zezwoleniom lub 
zapewnienia zgodności z celem interesu 
ogólnego w myśl prawa wspólnotowego.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie zgodności z tekstem dyrektywy, w którym – w odniesieniu do neutralności 
technologii – mowa o „ograniczeniach”, a nie o „wyjątkach”. Ograniczenia nie powinny 
odnosić się tylko do wyjątków od zasady neutralności, ale powinny być zgodne z celami 
interesu ogólnego.

Poprawka 137
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Wyjątki od zasady neutralności 
technologii powinny mieć jedynie 
ograniczony zakres i powinny być 

(21) Ograniczenia zasady neutralności 
technologii powinny być odpowiednie i 
uzasadnione potrzebą unikania 
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uzasadnione potrzebą unikania 
szkodliwych zakłóceń, na przykład poprzez 
nakazy stosowania masek emisji i 
poziomów mocy, lub potrzebą zapewnienia 
ochrony zdrowia publicznego poprzez 
ograniczenie narażenia ogółu 
społeczeństwa na działanie pól 
magnetycznych lub zapewnienia 
właściwego współużytkowania widma, w 
szczególności gdy jego użytkowanie 
podlega jedynie ogólnym zezwoleniom lub 
gdy jest to bezwzględnie konieczne w celu 
spełnienia warunków wyjątku od zasady 
neutralności usług.

szkodliwych zakłóceń, na przykład poprzez 
nakazy stosowania masek emisji i 
poziomów mocy, lub potrzebą zapewnienia 
ochrony zdrowia publicznego poprzez 
ograniczenie narażenia ogółu 
społeczeństwa na działanie pól 
magnetycznych lub zapewnienia 
właściwego współużytkowania widma, w 
szczególności gdy jego użytkowanie 
podlega jedynie ogólnym zezwoleniom lub
zapewnienia zgodności z celem interesu 
ogólnego w myśl prawa wspólnotowego.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie zgodności z tekstem dyrektywy, w którym – w odniesieniu do neutralności 
technologii – mowa o „ograniczeniach”, a nie o „wyjątkach”. Ograniczenia nie powinny 
odnosić się tylko do wyjątków od zasady neutralności, ale powinny być zgodne z celami 
interesu ogólnego.

Poprawka 138
Rebecca Harms

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, 

(22) Użytkownicy widma powinni również 
mieć możliwość swobodnego wyboru 
usług, które chcą oferować w danej 
częstotliwości, z uwzględnieniem środków 
przejściowych dotyczących wcześniej 
nabytych praw. Z drugiej strony, w 
uzasadnionym i proporcjonalnym zakresie, 
częstotliwości widma można również 
bezpośrednio przydzielić w celu 
świadczenia określonej usługi lub w celu 
realizacji za pomocą określonej 
technologii jasno zdefiniowanych celów 
interesu ogólnego, takich jak 
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regionalnej i terytorialnej spójności lub 
unikanie nieefektywnego użytkowania 
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.

bezpieczeństwo życia, konieczność 
wspierania społecznej, regionalnej i 
terytorialnej spójności lub unikanie 
nieefektywnego użytkowania widma. Cele 
te obejmują promowanie celów polityki 
kulturalnej i medialnej, takich jak 
różnorodność kulturowa i językowa oraz 
pluralizm 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. en

Uzasadnienie

Zgodnie z punktem 5 preambuły dyrektywy ramowej oddzielenie przepisów dotyczących 
nadawania od przepisów dotyczących treści nie powinno przeszkadzać w uwzględnianiu 
związków istniejących między tymi dwoma elementami, zwłaszcza w celu zapewnienia 
pluralizmu mediów, różnorodności kulturowej i ochrony konsumentów. W związku z tym 
państwa członkowskie powinny w dalszym ciągu mieć możliwość powiązania indywidualnych 
praw do wykorzystywania ze zobowiązaniami związanymi z świadczeniem usług o określonej 
zawartości.

Poprawka 139
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Użytkownicy widma powinni również 
mieć możliwość swobodnego wyboru 

(22) Użytkownicy widma powinni również 
mieć możliwość swobodnego wyboru 
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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 
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.

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 
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.
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Poprawka 140
Dominique Vlasto

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 
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.

(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 
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. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z punktem 5 preambuły dyrektywy ramowej oddzielenie przepisów dotyczących 
nadawania od przepisów dotyczących treści nie powinno przeszkadzać w uwzględnianiu 
związków istniejących między tymi dwoma elementami, zwłaszcza w celu zapewnienia 
pluralizmu mediów, różnorodności kulturowej i ochrony konsumentów. W związku z tym 
państwa członkowskie powinny w dalszym ciągu mieć możliwość powiązania indywidualnych 
praw do wykorzystywania ze zobowiązaniami związanymi z świadczeniem usług o określonej 
zawartości.

Poprawka 141
Erna Hennicot-Schoepges

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 
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 

(22) Użytkownicy widma powinni również 
mieć możliwość swobodnego wyboru 
usług, które chcą oferować w danej 
częstotliwości, z uwzględnieniem środków 
przejściowych dotyczących wcześniej 
nabytych praw, krajowych tabel 
przeznaczeń częstotliwości oraz przepisów 
Międzynarodowego Związku 
Telekomunikacyjnego (ITU) dotyczących 
łączności radiowej. Należy dopuszczać 
wyjątki od zasady neutralności usług, które 
wymagają świadczenia określonej usługi w 
celu uwzględnienia krajowych spraw 
publicznych lub realizacji jasno 
zdefiniowanych celów interesu ogólnego, 
takich jak na przykład bezpieczeństwo 
życia, konieczność wspierania społecznej, 
regionalnej i terytorialnej spójności, 
wydajne wykorzystanie częstotliwości 
radiowych oraz efektywne zarządzanie 
widmem. Cele te powinny obejmować: 
promowanie krajowych strategii polityki 
audiowizualnej i medialnej, 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 
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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.

bezpieczeństwa życia lub 
zagwarantowania osiągnięcia powyższych 
celów, 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.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestia dotycząca możliwości przydzielenia widma w sposób neutralny pod względem usług 
powinna opierać się na rozsądnym rozpatrzeniu interesu publicznego i wartości handlowej. W 
praktyce Komisja opowiada się za tym podejściem, np. w komunikacie w sprawie dywidendy 
cyfrowej Komisja proponuje przydzielenie określonych usług do określonych (pod)pasm 
częstotliwości widma.

Poprawka 142
Werner Langen

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, 

(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, 
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takich jak bezpieczeństwo życia, 
konieczność wspierania społecznej, 
regionalnej i terytorialnej spójności lub 
unikanie nieefektywnego użytkowania 
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.

takich jak bezpieczeństwo życia, 
konieczność wspierania społecznej, 
regionalnej i terytorialnej spójności, lepszy 
dostęp wszystkich obywateli do 
społeczeństwa informacyjnego lub 
unikanie nieefektywnego użytkowania 
widma. Cel, jakim jest promowanie 
lepszego dostępu do społeczeństwa 
informacyjnego, obejmuje świadczenie 
mobilnych usług szerokopasmowych na 
obszarach wiejskich oraz ciągłą poprawę 
tych usług pod względem ich jakości i 
szerokości pasma. 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.

Or. de

Uzasadnienie

Szybki dostęp do Internetu ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia szybszego rozwoju 
gospodarczego, innowacji i dobrobytu obywateli. Wydajna infrastruktura szerokopasmowa na 
obszarach wiejskich, stała poprawa jakości usług, dostępność dostatecznej szerokości pasma, 
jak również konkurencja w zakresie infrastruktury stanowią istotne warunki gwarantujące 
wszystkim obywatelom lepszy dostęp do społeczeństwa informacyjnego.
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Poprawka 143
Ján Hudacký

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 
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.

(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, lepszy 
dostęp do społeczeństwa informacyjnego 
dla wszystkich obywateli lub unikanie 
nieefektywnego użytkowania widma. Cel 
wspierania lepszego dostępu do 
społeczeństwa informacyjnego dla 
wszystkich obywateli obejmuje 
dostarczenie obszarom wiejskim 
mobilnych szerokopasmowych usług 
łączności elektronicznej oraz stały wzrost 
jakości usług mobilnych i pasma. 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 
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świadczonych za pośrednictwem 
częstotliwości radiowych, zawartość nie 
powinna być regulowana w zezwoleniach 
na użytkowanie częstotliwości radiowych.

Or. en

Uzasadnienie

Szybki dostęp do Internetu ma fundamentalne znaczenie dla wzrostu, innowacji i dobrobytu 
społecznego. Wydajna infrastruktura szerokopasmowa na obszarach wiejskich, poprawa 
jakości usług, jak również konkurencja w zakresie infrastruktury są ważnymi elementami 
służącymi zapewnieniu wszystkim obywatelom dostępu do społeczeństwa informacyjnego. 
Dlatego powinna istnieć możliwość odejścia od zasady neutralności usług, aby osiągnąć cel 
interesu publicznego i przeznaczyć widmo w paśmie poniżej 1GHz na świadczenie usług 
mobilnych.

Poprawka 144
Alexander Alvaro

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 
widma. Cele te powinny obejmować: 
promowanie różnorodności kulturowej i 
językowej oraz pluralizmu mediów, 
zgodnie z definicjami zawartymi w 
ustawodawstwie krajowym, 
dostosowanymi do prawa wspólnotowego.

(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, lepszy 
dostęp do społeczeństwa informacyjnego 
dla wszystkich obywateli lub unikanie 
nieefektywnego użytkowania widma. Cel 
wspierania lepszego dostępu do 
społeczeństwa informacyjnego dla 
wszystkich obywateli obejmuje 
dostarczenie obszarom wiejskim 



PE407.629v01-00 58/112 AM\725135PL.doc

PL

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.

mobilnych szerokopasmowych usług 
łączności elektronicznej oraz stały wzrost 
jakości usług mobilnych i pasma. 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.

Or. en

Uzasadnienie

Szybki dostęp do Internetu ma fundamentalne znaczenie dla przyspieszenia wzrostu 
gospodarczego, innowacji i dobrobytu społecznego w Europie. Wydajna infrastruktura 
szerokopasmowa na obszarach wiejskich, poprawa jakości usług, jak również konkurencja 
w zakresie infrastruktury są ważnymi elementami służącymi zapewnieniu wszystkim 
obywatelom dostępu do społeczeństwa informacyjnego.

Poprawka 145
Angelika Niebler

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 

(22) Użytkownicy widma powinni również 
mieć możliwość swobodnego wyboru 
usług, które chcą oferować w danej 
częstotliwości, z uwzględnieniem środków 
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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 
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.

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, dostęp 
do oferty mobilnych usług 
szerokopasmowych na obszarach 
wiejskich lub unikanie nieefektywnego 
użytkowania 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.

Or. de

Uzasadnienie

Ważne jest, aby zagwarantować dostęp do mobilnych połączeń szerokopasmowych na 
obszarach wiejskich.
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Poprawka 146
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(23) Do kompetencji państw 
członkowskich należy określanie zakresu i 
charakteru poszczególnych przypadków 
przyznawania częstotliwości radiowych, 
aby zapewnić wspieranie celów polityki 
kulturalnej i medialnej, takich jak 
różnorodność kulturowa i językowa oraz 
pluralizm mediów, zgodnie ze swoimi 
prawami krajowymi, tabelami przeznaczeń 
częstotliwości uzgodnionymi na szczeblu 
międzynarodowym oraz ogólnymi 
zasadami prawa wspólnotowego.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wyjaśnia tekst dotyczący kompetencji państw członkowskich.

Poprawka 147
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(23) Do kompetencji państw 
członkowskich należy określanie zakresu i 
charakteru każdego wyjątku dotyczącego 
wspierania różnorodności kulturowej i 
językowej oraz pluralizmu mediów, 
zgodnie ze swoimi prawami krajowymi. 
Państwa członkowskie mogą przy tym 
uwzględniać znaczenie kulturowe 
niektórych usług i systemów dla 
multimedialnych produkcji audio-wideo 
oraz transmisji na żywo, jak również 
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możliwości, jakie w tym kontekście oferuje 
dywidenda cyfrowa dla nowych 
technologii i nowych operatorów.

Or. en

Poprawka 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(23) Do kompetencji państw 
członkowskich należy określanie zakresu i 
charakteru każdego wyjątku dotyczącego 
wspierania różnorodności kulturowej i 
językowej oraz pluralizmu mediów, 
zgodnie ze swoimi prawami krajowymi.
Państwa członkowskie mogą przy tym 
uwzględniać znaczenie kulturowe 
systemów nadawczych oraz 
profesjonalnych systemów mikrofonów 
bezprzewodowych dla multimedialnych 
produkcji audio-wideo oraz transmisji na 
żywo.

Or. en

Uzasadnienie

Transmisje oraz produkcje medialne związane z wydarzeniami o znaczeniu kulturowym, np. 
wydarzeniami o charakterze międzynarodowym, takimi jak igrzyska olimpijskie, uzależnione 
są od niezawodnych częstotliwości transmisji. 
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Poprawka 149
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(23) Do kompetencji państw 
członkowskich należy określanie zakresu i 
charakteru każdego wyjątku dotyczącego 
wspierania różnorodności kulturowej i 
językowej oraz pluralizmu mediów, 
zgodnie ze swoimi prawami krajowymi.
Cele te muszą być zgodne z innymi celami 
interesu publicznego, ustanowionymi w 
punkcie 22 preambuły.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta podkreśla konieczność osiągnięcia równowagi pomiędzy wytyczaniem celów w 
zakresie promocji różnorodności kulturowej i językowej przez państwa członkowskie a 
pozostałymi celami, o których mowa w punkcie 22 preambuły. Wymagają tego chociażby 
względy proporcjonalności – jednej z najważniejszych zasad prawa europejskiego.

Poprawka 150
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(23) Do kompetencji państw 
członkowskich należy określanie zakresu i 
charakteru każdego wyjątku dotyczącego 
wspierania różnorodności kulturowej i 
językowej oraz pluralizmu mediów, 
zgodnie ze swoimi prawami krajowymi. 
Cele te powinny być zgodne z innymi 
celami interesu publicznego określonymi 
w punkcie 22 preambuły.
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Or. en

Uzasadnienie

Wspieranie różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów zaliczają się do 
zadań państw członkowskich. Dlatego bez wątpienia są one uprawnione do opracowania 
wyjątków od zasady neutralności usług. Jednak cel ten nie jest nadrzędny wobec innych celów 
interesu publicznego wspomnianych w punkcie preambuły 22. Poprawka wyjaśnia 
konieczność zachowania odpowiedniej i delikatnej równowagi między tymi równoważnymi 
celami interesu publicznego. Nic innego nie leżałoby w zgodzie z podstawową zasadą prawa 
europejskiego – zasadą proporcjonalności.

Poprawka 151
Ján Hudacký

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(23) Do kompetencji państw 
członkowskich należy określanie zakresu i 
charakteru każdego wyjątku dotyczącego 
wspierania różnorodności kulturowej i 
językowej oraz pluralizmu mediów, 
zgodnie ze swoimi prawami krajowymi. 
Cele te powinny być zgodne z innymi 
celami interesu publicznego określonymi 
w punkcie 22 preambuły.

Or. en

Poprawka 152
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Do kompetencji państw 
członkowskich należy określanie zakresu i
charakteru każdego wyjątku dotyczącego 
wspierania różnorodności kulturowej i 

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

językowej, krajowej polityki 
audiowizualnej i medialnej oraz 
pluralizmu mediów, zgodnie ze swoimi 
prawami krajowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć prawo określania zakresu i charakteru wyjątków do 
krajowych strategii polityki audiowizualnej i medialnej.

Poprawka 153
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Ponieważ przyznanie widma 
określonym technologiom lub usługom 
jest wyjątkiem od zasad neutralności 
technologii i usług oraz zmniejsza 
swobodę wyboru świadczonych usług lub 
stosowanej technologii, wszelkie wnioski 
w sprawie takiego przyznania powinny być 
przejrzyste i podlegać konsultacjom 
publicznym.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Spójność prawna z poprawkami dotyczącymi art. 6 ust. 1.
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Poprawka 154
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Ponieważ przyznanie widma 
określonym technologiom lub usługom 
jest wyjątkiem od zasad neutralności 
technologii i usług oraz zmniejsza 
swobodę wyboru świadczonych usług lub 
stosowanej technologii, wszelkie wnioski 
w sprawie takiego przyznania powinny być 
przejrzyste i podlegać konsultacjom 
publicznym.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Spójność prawna z zasadami neutralności technologii i usług.

Poprawka 155
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Ze względu na wpływ wyjątków na 
rozwój rynku wewnętrznego usług 
łączności elektronicznej Komisja powinna 
mieć możliwość harmonizacji zakresu i 
charakteru wszelkich wyjątków od zasad 
neutralności technologii i usług, innych 
niż te mające na celu zapewnienie 
promocji różnorodności kulturowej i 
językowej oraz pluralizmu mediów, biorąc 
pod uwagę zharmonizowane warunki 
techniczne w zakresie dostępności i 
efektywnego użytkowania częstotliwości 
radiowych na mocy decyzji nr 

skreślony
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676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
ram regulacyjnych dotyczących polityki 
spektrum radiowego we Wspólnocie 
Europejskiej („decyzja o spektrum 
radiowym”)1.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności prawnej z naszą propozycją modyfikacji art. 9c.

Poprawka 156
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Do celów związanych z rynkiem 
wewnętrznym, konieczne może być 
również zharmonizowanie na poziomie 
wspólnotowym identyfikacji pasm 
częstotliwości podlegających obrotowi,
warunków odsprzedaży lub przejścia na 
prawa podlegające odsprzedaży w 
określonych pasmach, minimalnego 
formatu praw podlegających odsprzedaży, 
wymagań niezbędnych do spełnienia w 
celu zapewnienia ogólnej dostępności oraz 
rzetelności informacji niezbędnych do 
odsprzedaży widma i wymagań mających 
na celu ochronę konkurencji i 
zapobieżenie przetrzymywania widma. 
Komisja powinna w związku z tym uzyskać
uprawnienia do przyjmowania środków 
wykonawczych dla takiej harmonizacji. 
Takie środki wykonawcze powinny 
właściwie uwzględniać kwestię przyznania 
indywidualnych praw użytkowania na 
zasadach komercyjnych lub 

(27) Do celów związanych z rynkiem 
wewnętrznym konieczne może być 
również zidentyfikowanie pasm 
częstotliwości podlegających obrotowi,
wymogów gwarantujących ogólną 
dostępność oraz wymogi chroniące 
konkurencję i zapobiegające 
przetrzymywaniu widma. Dlatego 
Komisja, zgodnie z decyzją o spektrum 
radiowym (676/2002/WE), powinna 
uzyskać uprawnienia do przyjmowania 
środków wykonawczych dla takiej 
harmonizacji. Takie środki wykonawcze 
powinny właściwie uwzględniać kwestię 
przyznania indywidualnych praw 
użytkowania na zasadach komercyjnych 
lub niekomercyjnych.

                                               
1 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s.1.
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niekomercyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne środki koordynacji widma na poziomie europejskim.

Poprawka 157
Gabriele Albertini

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(29) W celu promowania funkcjonowania 
rynku wewnętrznego oraz wspierania 
rozwoju usług transgranicznych, Komisja 
powinna uzyskać uprawnienia do 
nakładania na Urząd określonych zadań w 
dziedzinie numeracji bez powodowania 
szkodliwych skutków dla istniejących 
usług. Co więcej, aby umożliwić 
obywatelom państw członkowskich, w tym 
osobom podróżującym i użytkownikom 
niepełnosprawnym, dostęp do 
podstawowych usług, takich jak 
transgraniczne usługi biura numerów, 
uprawnienia Komisji do podejmowania 
technicznych środków wykonawczych 
powinny obejmować również w razie 
potrzeby środki ułatwiające 
nieskomplikowany dostęp transgraniczny.

Or. en

Uzasadnienie

O ile zharmonizowana numeracja europejska przyniosłaby ogromne korzyści nowym usługom 
o zasięgu europejskim, o tyle mogłoby to mieć szkodliwe skutki, jak ma to miejsce w 
przypadku biura numerów, gdy liberalizacja nastąpiła przed dokonaniem takiej harmonizacji.

Usługi biura numerów są na mocy punktu 11 preambuły do dyrektywy o usługach 
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powszechnych uważane za podstawowe narzędzie dostępu. Zdolność obywateli europejskich 
do podróżowania do innych państw członkowskich, przy możliwości dostępu do zwyczajowego 
dostawcy usług biura numerów w celu uzyskania informacji w swoim języku, ma podstawowe 
znaczenie dla wspierania jednolitego rynku.

Poprawka 158
Stefano Zappalà

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(29) W celu promowania funkcjonowania 
rynku wewnętrznego oraz wspierania 
rozwoju usług transgranicznych, Komisja 
powinna uzyskać uprawnienia do 
nakładania na Urząd określonych zadań w 
dziedzinie numeracji bez powodowania 
szkodliwych skutków dla istniejących 
usług. Co więcej, aby umożliwić 
obywatelom państw członkowskich, w tym 
osobom podróżującym i użytkownikom 
niepełnosprawnym, dostęp do 
podstawowych usług, takich jak 
transgraniczne usługi biura numerów, 
uprawnienia Komisji do podejmowania 
technicznych środków wykonawczych 
powinny obejmować również w razie 
potrzeby środki ułatwiające 
nieskomplikowany dostęp transgraniczny. 

Or. en

Uzasadnienie

O ile zharmonizowana numeracja europejska przyniosłaby ogromne korzyści nowym usługom 
o zasięgu europejskim, o tyle mogłoby to mieć szkodliwe skutki, jak ma to miejsce w 
przypadku biura numerów, gdy liberalizacja nastąpiła przed dokonaniem takiej harmonizacji.

Usługi biura numerów są na mocy punktu 11 preambuły do dyrektywy o usługach 
powszechnych uważane za podstawowe narzędzie dostępu. Zdolność obywateli europejskich 
do podróżowania do innych państw członkowskich, przy możliwości dostępu do zwyczajowego 
dostawcy usług biura numerów w celu uzyskania informacji w swoim języku, ma podstawowe 
znaczenie dla wspierania jednolitego rynku.
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Poprawka 159
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(29) W celu promowania funkcjonowania 
rynku wewnętrznego oraz wspierania 
rozwoju usług transgranicznych, Komisja 
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 
podstawowych usług, takich jak 
transgraniczne usługi biura numerów, 
uprawnienia Komisji do podejmowania 
technicznych środków wykonawczych 
powinny obejmować również w razie 
potrzeby środki ułatwiające 
nieskomplikowany dostęp transgraniczny.

Or. en

Uzasadnienie

O ile zharmonizowana numeracja europejska przyniosłaby ogromne korzyści nowym usługom 
o zasięgu europejskim, o tyle mogłoby to mieć szkodliwe skutki, jak ma to miejsce w 
przypadku biura numerów, gdy liberalizacja nastąpiła przed dokonaniem takiej harmonizacji 
i poczyniono już znaczne inwestycje w krajowe plany numeracji, a co za tym idzie, w różne 
numery w poszczególnych państwach członkowskich. Zdolność obywateli europejskich do 
podróżowania do innych państw członkowskich, przy możliwości dostępu do zwyczajowego 
dostawcy usług biura numerów w celu uzyskania informacji w swoim języku, ma podstawowe 
znaczenie dla wspierania jednolitego rynku.
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Poprawka 160
Nikolaos Vakalis

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, kanalizacyjną, 
energetyczną i gazową), dzięki której 
infrastruktura łączy elektronicznych może 
być rozbudowywana, aby stworzyć równe 
warunki i rozszerzyć możliwości rozwoju 
alternatywnej infrastruktury.

Or. en

Uzasadnienie

Usługi nowej generacji nie będą świadczone za pośrednictwem obecnie wykorzystywanych 
miedzianych przewodów; powstanie zupełnie nowa infrastruktura, dla której ograniczeniem 
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, 
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gazowej, kanalizacyjnej) – pozwala więcej niż jednemu podmiotowi na dostęp do 
infrastruktury w celu świadczenia usług. Wszystkie przewody powinny podlegać tym samym 
przepisom w celu stworzenia równych warunków.

Poprawka 161
Anni Podimata

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, kanalizacyjną, 
energetyczną i gazową), dzięki której 
infrastruktura łączy elektronicznych może 
być rozbudowywana, aby stworzyć równe 
warunki i rozszerzyć możliwości rozwoju 
alternatywnej infrastruktury.

Or. en



PE407.629v01-00 72/112 AM\725135PL.doc

PL

Uzasadnienie

Usługi nowej generacji nie będą świadczone za pośrednictwem obecnie wykorzystywanych 
miedzianych przewodów; powstanie zupełnie nowa infrastruktura, dla której ograniczeniem 
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, kanalizacyjnej) – pozwala więcej niż jednemu podmiotowi na dostęp do 
infrastruktury w celu świadczenia usług. Przewody powinny podlegać tym samym przepisom 
w celu stworzenia równych warunków.

Poprawka 162
Catherine Trautmann

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 uczciwy, skuteczny i 
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 elementów 
sieci i urządzeń towarzyszących takich jak 
przewody, maszty, anteny i wejścia 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, 
zwłaszcza rozmieszczania nowych 
światłowodowych sieci dostępu. Krajowe 
organy regulacyjne powinny zwłaszcza 
mieć możliwość nakładania na 
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operatorów obowiązku dostarczania oferty 
referencyjnej w celu zagwarantowania 
dostępu do swoich przewodów w uczciwy i 
niedyskryminacyjny sposób.

Or. en

Uzasadnienie

Dodano zapisy zgodne z poprawkami do art. 12. Nowe podmioty powinny mieć możliwość 
dostępu do przewodów operatorów o znaczącej pozycji rynkowej w uczciwy i 
niedyskryminacyjny sposób. Ułatwi to konkurencyjność w dziedzinie infrastruktury i przejście 
do w pełni konkurencyjnego rynku. W przypadku rozwijania nowych sieci współużytkowanie 
elementów sieci i urządzeń towarzyszących może przyspieszyć i ograniczyć ich skutki 
finansowe i środowiskowe.

Poprawka 163
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

ENISA nadal będzie jedynym organem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo sieci i usług.

Poprawka 164
Nikolaos Vakalis

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.

(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. 
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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.

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

Or. en

Uzasadnienie

ENISA nadal będzie jedynym organem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo sieci i usług.

Poprawka 165
Lambert van Nistelrooij

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 

(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 podejmowane przez 
branżę samodzielne inicjatywy 
regulacyjne nie doprowadziły do 
osiągnięcia odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa rynku wewnętrznego w 
jednym lub kilku państwach 
członkowskich. W przypadku, gdy 
techniczne środki wykonawcze zostaną 



PE407.629v01-00 76/112 AM\725135PL.doc

PL

zgodnie z dyrektywą ramową. Aby 
wykonywać swoje obowiązki, powinny 
one mieć prawo do prowadzenia 
dochodzeń i nakładania kar w przypadku 
stwierdzenia nieprzestrzegania wymagań.

uznane 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 
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

Uzasadnienie

Fakt, że krajowe organy regulacyjne lub proponowany europejski urząd ds. komunikacji 
uzyskają uprawnienia wykonawcze, nie zapewni terminowych i skutecznych rozwiązań. 
Powinno się ustanowić system zwrotu kosztów, jeżeli Komisja uzna za konieczne 
wprowadzenie technicznych środków wykonawczych. Stworzy to również dla przemysłu, 
organów regulacyjnych oraz Komisji stosowne zachęty, mające na celu opracowywanie i 
wdrażanie norm bezpieczeństwa poprzez podejmowane przez branżę samodzielne inicjatywy 
regulacyjne.

Poprawka 166
Angelika Niebler

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 

skreślony



AM\725135PL.doc 77/112 PE407.629v01-00

PL

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 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.

Or. de
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Uzasadnienie

Funkcjonalne oddzielenie zintegrowanych pionowo przedsiębiorstw telekomunikacyjnych 
stanowi ogromną i nieproporcjonalną ingerencję w prawa przedsiębiorstw. Tego rodzaju 
radykalny instrument na rzecz zagwarantowania konkurencji byłby wymagany jedynie wtedy, 
gdyby dotychczasowa regulacja dostępu do rynków nie sprawdzała się lub gdyby istniało 
zagrożenie, że się nie sprawdzi. Komisja Europejska nie stwierdziła ani jednego takiego 
przypadku. Co więcej, obowiązujące już uregulowania gwarantują wystarczający dostęp 
konkurentów do infrastruktury operatora sieci o znaczącej pozycji na rynku.

Poprawka 167
Erika Mann

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 

(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 celu uniknięcia 
zakłócenia konkurencji na rynku 
wewnętrznym, wnioski w sprawie 
rozdziału funkcjonalnego powinny być z 
góry zatwierdzane przez Komisję.
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jednak zapewnienie, aby nałożenie takiego 
obowiązku wiązało się z zachowaniem 
zachęt dla danego 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.

Or. en

Uzasadnienie

Rozdział funkcjonalny jest już przyjętą rzeczywistością w niektórych państwach 
członkowskich; narzucanie środków naprawczych w „wyjątkowych przypadkach” stanowi 
interesujący zamiar, ale powinno zostać poddane ponownej ocenie w roku 2014 w momencie 
przeprowadzania przeglądu. Do tego czasu lepiej będzie wiadomo, w jaki sposób rozdział 
funkcjonalny przyczyni się do rozwoju konkurencji i umożliwi jednocześnie inwestycje w nową 
infrastrukturę.
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Poprawka 168
Ivo Belet

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 
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 

(43) Celem rozdziału funkcjonalnego, na 
mocy którego od zintegrowanego 
wertykalnie operatora wymaga się 
ustanowienia rozdzielonych operacyjnie 
jednostek organizacyjnych, jest 
zapewnienie w wyjątkowych przypadkach 
w sytuacji, gdy istniejące środki 
naprawcze nie prowadzą do osiągnięcia 
celów, o których mowa w art. 8 dyrektywy 
ramowej, świadczenia w pełni 
równoważnych produktów dostępu 
wszystkim operatorom detalicznym, w tym 
własnym jednostkom detalicznym 
zintegrowanego wertykalnie operatora. 
Może to być uzasadnione jako środek 
naprawczy, jeżeli długotrwałe 
nieprzestrzeganie zasady niedyskryminacji 
na kilku istotnych rynkach zostało 
udowodnione i istnieją niewielkie lub nie 
istnieją żadne szanse na konkurencję w 
dziedzinie infrastruktury w racjonalnym 
terminie, po wdrożeniu jednego lub kilku 
środków naprawczych wcześniej 
uznawanych za właściwe zgodnie z 
najlepszymi praktykami europejskich 
krajowych organów regulacyjnych w 
dziedzinie wdrażania i egzekwowania 
wymogów dotyczących niedyskryminacji.
Przy ocenie szans na konkurencję w 
dziedzinie infrastruktury należy w pełni 
uwzględnić istniejącą konkurencję w 
dziedzinie infrastruktury w niektórych 
częściach geograficznych strefy, w 
stosunku do której miałby zastosowanie 
rozdział funkcjonalny, a także uwzględnić 
rozwój technologiczny, który umożliwił 
konkurencję w dziedzinie infrastruktury w 
porównywalnych okolicznościach na 
innych obszarach. Bardzo istotne 
znaczenie ma ponadto zapewnienie, aby 
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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.

nałożenie takiego obowiązku wiązało się z 
zachowaniem zachęt dla danego 
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.

Or. en

Poprawka 169
Paul Rübig

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 

(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 
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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 
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.

do poprawy konkurencji na szeregu 
istotnych rynków poprzez istotne 
ograniczenie zachęt do dyskryminacji i 
poprzez ułatwienie weryfikacji i 
egzekwowania przestrzegania zasady 
niedyskryminacji. Może on być 
uzasadniony jako środek naprawczy, jeżeli 
wspomógłby przestrzeganie zasady 
niedyskryminacji na kilku istotnych 
rynkach i w sytuacji, gdy istnieją 
niewielkie lub nie istnieją żadne szanse na 
skuteczną konkurencję w racjonalnym 
terminie. Bardzo istotne znaczenie ma 
jednak zapewnienie, aby nałożenie takiego 
obowiązku wiązało się z zachowaniem 
zachęt dla danego przedsiębiorstwa do 
inwestowania w swoją sieć, i aby nie 
wywierało jakiegokolwiek potencjalnego 
niekorzystnego wpływu na konsumentów. 
Jego nałożenie wymaga analizy 
odpowiedniego rynku związanego 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 krajowym organom regulacyjnym środki 
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upraszczające egzekwowanie prawa, organy regulacyjne powinny mieć możliwość 
zastosowania takich środków w sposób dalekowzroczny (w sytuacjach zaistnienia poważnych 
„wąskich gardeł”), 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 170
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

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, jeżeli 
wspomógłby przestrzeganie zasady 
niedyskryminacji na kilku rynkach i w 
sytuacji, gdy istnieją niewielkie lub nie 
istnieją żadne szanse na skuteczną 
konkurencję w racjonalnym terminie. 
Bardzo istotne znaczenie ma jednak 
zapewnienie, aby nałożenie takiego 
obowiązku wiązało się z zachowaniem 
zachęt dla danego przedsiębiorstwa do 
inwestowania w swoją sieć, i aby nie 
wywierało jakiegokolwiek potencjalnego 
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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.

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 (w sytuacjach zaistnienia 
poważnych „wąskich gardeł”), 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 171
Mary Honeyball

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 

(43) Celem rozdziału funkcjonalnego, na 
mocy którego od zintegrowanego 
wertykalnie operatora wymaga się 
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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 
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 

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, jeżeli 
wspomógłby przestrzeganie zasady 
niedyskryminacji na kilku istotnych 
rynkach i w sytuacji, gdy istnieją 
niewielkie lub nie istnieją żadne szanse na 
skuteczną konkurencję 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 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 
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góry zatwierdzane przez Komisję. góry zatwierdzane przez Komisję.
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Poprawka 172
Patrizia Toia

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 
przedsiębiorstwa do inwestowania w swoją 
sieć, i aby nie wywierało jakiegokolwiek 
potencjalnego niekorzystnego wpływu na 
konsumentów. Jego nałożenie wymaga 

(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, jeżeli 
wspomógłby przestrzeganie zasady 
niedyskryminacji na kilku rynkach i w 
sytuacji, gdy istnieją niewielkie lub nie 
istnieją żadne szanse na skuteczną 
konkurencję w racjonalnym terminie. 
Bardzo istotne znaczenie ma jednak 
zapewnienie, aby nałożenie takiego 
obowiązku wiązało się z zachowaniem 
zachęt dla danego 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 
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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.

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

Środki harmonizacyjne przewidziane w tym artykule, pomimo swojego charakteru 
wykonawczego, mają na celu uregulowanie podstawowych aspektów zarządzania widmem. W 
związku z tym sprawą najwyższej wagi jest popieranie działalności harmonizacyjnej Komisji 
za pomocą szczegółowej oceny technicznej i operacyjnej wykonalności oraz skutków 
wspomnianych środków, dokonywanej przez właściwe międzynarodowe organy techniczne, 
takie jak CEPT, ECC czy ETSI. Ponadto zasada „lepszego stanowienia prawa” wymaga od 
Komisji działania w sposób przejrzysty i szerokiego konsultowania się z zainteresowanymi 
podmiotami rynkowymi.

Poprawka 173
Rebecca Harms

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 

(43) Celem rozdziału funkcjonalnego, na 
mocy którego od zintegrowanego 
wertykalnie operatora wymaga się 
ustanowienie rozdzielonych operacyjnie 
jednostek organizacyjnych, jest 
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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 
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.

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, jeżeli 
wspomógłby przestrzeganie zasady 
niedyskryminacji na kilku rynkach i w 
sytuacji, gdy istnieją niewielkie lub nie 
istnieją żadne szanse na skuteczną 
konkurencję w racjonalnym terminie.
Bardzo istotne znaczenie ma jednak 
zapewnienie, aby nałożenie takiego 
obowiązku wiązało się z zachowaniem 
zachęt dla danego 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.
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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 (w sytuacjach zaistnienia 
poważnych „wąskich gardeł”), a nie jedynie po długim okresie nieegzekwowania praw.

Poprawka 174
Gunnar Hökmark

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 
przedsiębiorstwa do inwestowania w swoją 

(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 istnienia przeszkód dla
przestrzegania zasady niedyskryminacji na 
kilku istotnych rynkach i niewielkich szans 
lub braku szans na skuteczną konkurencję 
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 
inwestowania w swoją sieć, i aby nie 
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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.

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 organom regulacyjnym środki 
upraszczające egzekwowanie prawa, organy regulacyjne powinny mieć możliwość 
zastosowania takich środków w sposób dalekowzroczny (w sytuacjach zaistnienia poważnych 
„wąskich gardeł”), 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 175
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Wdrożenie rozdziału funkcjonalnego 
nie powinno uniemożliwiać stosowania 
odpowiednich mechanizmów koordynacji 
pomiędzy poszczególnymi, oddzielnymi 

skreślony
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jednostkami organizacyjnymi w celu 
zapewnienia ochrony praw nadzoru nad 
zarządem i działalnością gospodarczą 
przysługujących spółce macierzystej.

Or. de

Uzasadnienie

Funkcjonalne oddzielenie zintegrowanych pionowo przedsiębiorstw telekomunikacyjnych 
stanowi ogromną i nieproporcjonalną ingerencję w prawa przedsiębiorstw. Tego rodzaju 
radykalny instrument na rzecz zagwarantowania konkurencji byłby wymagany jedynie wtedy, 
gdyby dotychczasowa regulacja dostępu do rynków nie sprawdzała się lub gdyby istniało 
zagrożenie, że się nie sprawdzi. Komisja Europejska nie stwierdziła ani jednego takiego 
przypadku. Co więcej, obowiązujące już uregulowania gwarantują wystarczający dostęp 
konkurentów do infrastruktury operatora sieci o znaczącej pozycji na rynku.

Poprawka 176
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Gdy zintegrowane wertykalnie 
przedsiębiorstwo zdecyduje się na 
przekazanie znacznej części lub całości 
aktywów lokalnej sieci dostępu oddzielnej 
jednostce organizacyjnej mającej innych 
właścicieli lub przez ustanowienie 
oddzielnej jednostki organizacyjnej, która 
będzie się zajmowała produktami dostępu, 
krajowy organ regulacyjny powinien 
ocenić wpływ zamierzonej transakcji na 
wszystkie istniejące obowiązki regulacyjne 
nałożone na zintegrowanego wertykalnie 
operatora, aby zapewnić zgodność 
wszelkich nowych ustaleń z dyrektywą 
2002/19/WE (dyrektywą o dostępie) i 
dyrektywą 2002/22/WE (dyrektywą o 
usłudze powszechnej). Dany krajowy 
organ regulacyjny powinien dokonać 
nowej analizy rynków, na których 
prowadzi działalność oddzielona 

skreślony
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jednostka, i powinien odpowiednio 
nałożyć, utrzymać, zmienić lub wycofać 
nałożone obowiązki. W tym celu krajowy 
organ regulacyjny powinien mieć 
możliwość zażądania informacji od 
przedsiębiorstwa.

Or. de

Uzasadnienie

Dobrowolna sprzedaż sieci nie powinna stanowić przedmiotu regulacji prawnej. Ewentualny
wpływ na konkurencję należy oceniać w ramach obowiązujących krajowych i europejskich 
przepisów dotyczących konkurencji. Należy zatem odrzucić propozycję Komisji.

Poprawka 177
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 45 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45a) Wybór oraz wstępny wybór 
operatora stanowią istotne filary 
osiągniętej dotychczas konkurencji i 
dlatego powinny w przyszłości być 
dostępne dla użytkowników końcowych w 
sposób technologicznie neutralny.
Uprawnienie do nałożenia odpowiedniego 
obowiązku usunięto z dyrektywy 
2002/22/WE i włączono do dyrektywy 
2002/19/WE ze względów zgodności.

Or. de

Uzasadnienie

Gdyby w praktyce ze względów prawnych wybór oraz wstępny wybór operatora miały 
przestać być obowiązkowe, również tylko przejściowo, wyrządziłoby to konkurencji 
niemożliwą do naprawienia szkodę, której towarzyszyłoby znaczne obniżenie poziomu 
inwestycji w infrastrukturę oraz likwidację przeprowadzonych inwestycji w infrastrukturę.
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Poprawka 178
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 46 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Mimo, że w niektórych 
okolicznościach jest właściwe, aby 
krajowy organ regulacyjny nakładał 
obowiązki na operatorów, którzy nie mają 
znaczącej pozycji rynkowej, aby osiągnąć 
takie cele, jak możliwość podłączenia typu 
koniec-koniec lub interoperacyjność usług, 
niezbędne jest zapewnienie, aby takie 
obowiązki były nakładane zgodnie z 
ramami regulacyjnymi, a w szczególności 
z procedurami notyfikacji obowiązującymi 
dany organ.

(46) Mimo, że w niektórych 
okolicznościach jest właściwe, aby 
krajowy organ regulacyjny nakładał 
obowiązki na operatorów, którzy nie mają 
znaczącej pozycji rynkowej, aby osiągnąć 
takie cele, jak możliwość podłączenia typu 
koniec-koniec lub interoperacyjność usług, 
lub aby wspierać skuteczność, trwałą 
konkurencję oraz maksymalne korzyści 
dla użytkowników końcowych, niezbędne 
jest zapewnienie, aby takie obowiązki były 
nakładane zgodnie z ramami 
regulacyjnymi, a w szczególności z 
procedurami notyfikacji obowiązującymi 
dany organ.

Or. en

Uzasadnienie

Operatorzy dostępu, niepodlegający aktualnie uregulowaniom nakładają wygórowane ceny 
za połączenia z biurami numerów i uniemożliwiają dostawcom usług biura numerów 
ustalanie własnych cen detalicznych. Nie jest uzasadnione nakładanie przez operatorów 
dostępu różnych cen na inne podobne produkty związane z wzajemnymi połączeniami, 
polegające na przesyłaniu ruchu do i z punktu wzajemnych połączeń. Należy zająć się tymi 
problemami, tak aby zagwarantować użytkownikom końcowym maksimum korzyści z 
konkurencji w zakresie usług biura numerów i umożliwić usunięcie regulacji usługi 
powszechnej w zakresie usług biura numerów na poziomie detalicznym.

Poprawka 179
Gabriele Albertini

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Komisja ma prawo do przyjmowania (47) Komisja ma prawo do przyjmowania 
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środków wykonawczych mających na celu 
dostosowanie warunków dostępu do 
telewizji cyfrowej i usług radiowych 
określonych w załączniku I do rozwoju 
rynku oraz technologii. To samo dotyczy 
minimalnego wykazu pozycji w załączniku 
II, które muszą zostać udostępnione do 
wiadomości publicznej, aby spełniały 
wymóg przejrzystości.

środków wykonawczych mających na celu 
dostosowanie warunków dostępu do 
telewizji cyfrowej i usług radiowych 
określonych w załączniku I do rozwoju 
rynku oraz technologii. To samo dotyczy 
minimalnego wykazu pozycji w załączniku 
II, które muszą zostać udostępnione do 
wiadomości publicznej, aby spełniały 
wymóg przejrzystości. Ponadto Komisja 
powinna posiadać uprawnienia 
nakładania na operatorów kontrolujących 
dostęp do użytkowników końcowych 
wymogów w zakresie hurtowych połączeń 
wzajemnych w celu zagwarantowania 
użytkownikom końcowym pełnych 
korzyści z konkurencji w dziedzinie usług 
biura numerów. Tego rodzaju usługi są 
podstawowym narzędziem w korzystaniu z
usług łączności elektronicznej oraz mają 
szczególne znaczenie dla użytkowników 
starszych i niepełnosprawnych. Środki 
dotyczące hurtu są szczególnie polecane 
tam, gdzie ułatwiłyby usunięcie regulacji 
usługi powszechnej na poziomie 
detalicznym i umożliwiłyby przejście do w 
pełni konkurencyjnego środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Operatorzy dostępu, niepodlegający aktualnie uregulowaniom, nakładają wygórowane ceny 
za połączenia z biurami numerów i uniemożliwiają dostawcom usług biura numerów 
ustalanie własnych cen detalicznych (patrz np. str. 41 nowego zalecenia Komisji w sprawie 
rynków). Nie jest uzasadnione nakładanie przez operatorów dostępu różnych cen na inne 
podobne produkty związane z wzajemnymi połączeniami, polegające na przesyłaniu ruchu do 
i z punktu wzajemnych połączeń. Należy zająć się tymi problemami, tak aby zagwarantować 
użytkownikom końcowym maksimum korzyści z konkurencji w zakresie usług biura numerów i 
umożliwić całkowite usunięcie regulacji usługi powszechnej w zakresie usług biura numerów 
na poziomie detalicznym.
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Poprawka 180
Stefano Zappalà

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Komisja ma prawo do przyjmowania 
środków wykonawczych mających na celu 
dostosowanie warunków dostępu do 
telewizji cyfrowej i usług radiowych 
określonych w załączniku I do rozwoju 
rynku oraz technologii. To samo dotyczy 
minimalnego wykazu pozycji w załączniku 
II, które muszą zostać udostępnione do 
wiadomości publicznej, aby spełniały 
wymóg przejrzystości.

(47) Komisja ma prawo do przyjmowania 
środków wykonawczych mających na celu 
dostosowanie warunków dostępu do 
telewizji cyfrowej i usług radiowych 
określonych w załączniku I do rozwoju 
rynku oraz technologii. To samo dotyczy 
minimalnego wykazu pozycji w załączniku 
II, które muszą zostać udostępnione do 
wiadomości publicznej, aby spełniały 
wymóg przejrzystości. Ponadto Komisja 
powinna posiadać uprawnienia 
nakładania na operatorów kontrolujących 
dostęp do użytkowników końcowych 
wymogów w zakresie hurtowych połączeń 
wzajemnych w celu zagwarantowania 
użytkownikom końcowym pełnych 
korzyści z konkurencji w dziedzinie usług 
biura numerów. Tego rodzaju usługi są 
podstawowym narzędziem w korzystaniu z 
usług łączności elektronicznej oraz mają 
szczególne znaczenie dla użytkowników 
starszych i niepełnosprawnych. Środki 
dotyczące hurtu są szczególnie polecane 
tam, gdzie ułatwiłyby usunięcie regulacji 
usługi powszechnej na poziomie 
detalicznym i umożliwiłyby przejście do w 
pełni konkurencyjnego środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Operatorzy dostępu, niepodlegający aktualnie uregulowaniom, nakładają wygórowane ceny 
za połączenia z biurami numerów i uniemożliwiają dostawcom usług biura numerów 
ustalanie własnych cen detalicznych (patrz np. str. 41 nowego zalecenia Komisji w sprawie 
rynków). Nie jest uzasadnione nakładanie przez operatorów dostępu różnych cen na inne 
podobne produkty związane z wzajemnymi połączeniami, polegające na przesyłaniu ruchu do 
i z punktu wzajemnych połączeń. Należy zająć się tymi problemami, tak aby zagwarantować 
użytkownikom końcowym maksimum korzyści z konkurencji w zakresie usług biura numerów i 
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umożliwić całkowite usunięcie regulacji usługi powszechnej w zakresie usług biura numerów 
na poziomie detalicznym.

Poprawka 181
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Komisja ma prawo do przyjmowania 
środków wykonawczych mających na celu 
dostosowanie warunków dostępu do 
telewizji cyfrowej i usług radiowych 
określonych w załączniku I do rozwoju 
rynku oraz technologii. To samo dotyczy 
minimalnego wykazu pozycji w załączniku 
II, które muszą zostać udostępnione do 
wiadomości publicznej, aby spełniały 
wymóg przejrzystości.

(47) Komisja ma prawo do przyjmowania 
środków wykonawczych mających na celu 
dostosowanie warunków dostępu do 
telewizji cyfrowej i usług radiowych 
określonych w załączniku I do rozwoju 
rynku oraz technologii. To samo dotyczy 
minimalnego wykazu pozycji w załączniku 
II, które muszą zostać udostępnione do 
wiadomości publicznej, aby spełniały 
wymóg przejrzystości. Ponadto Komisja 
może posiadać uprawnienia nakładania 
na operatorów kontrolujących dostęp do 
użytkowników końcowych wymogów w 
zakresie hurtowych połączeń wzajemnych 
w celu zagwarantowania użytkownikom 
końcowym pełnych korzyści z konkurencji 
w dziedzinie usług biura numerów. Tego 
rodzaju usługi są podstawowym 
narzędziem w korzystaniu z usług 
łączności elektronicznej oraz mają 
szczególne znaczenie dla użytkowników 
starszych i niepełnosprawnych. 

Or. en

Uzasadnienie

Operatorzy dostępu, niepodlegający aktualnie uregulowaniom nakładają wygórowane ceny 
za połączenia z biurami numerów i uniemożliwiają dostawcom usług biura numerów 
ustalanie własnych cen detalicznych. Należy zająć się tymi problemami, tak aby 
zagwarantować użytkownikom końcowym maksimum korzyści z konkurencji w zakresie usług 
biura numerów i umożliwić całkowite usunięcie regulacji usługi powszechnej w zakresie 
usług biura numerów na poziomie detalicznym.
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Poprawka 182
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 47 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47a) W przypadku gdy konieczne jest 
przyjęcie środków harmonizacyjnych 
dotyczących wdrożenia wspólnotowej 
polityki w zakresie łączności 
elektronicznej i widma, które wykraczają 
poza techniczne środki wykonawcze, 
Komisja powinna przedstawić wniosek 
legislacyjny Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Środki , które wiążą się z dodaniem nowych zasadniczych środków do ram regulacyjnych, 
powinny być przyjmowane w ramach procedury wniosku legislacyjnego. Tylko elementy inne 
niż zasadnicze podlegają procedurze komitologii.

Poprawka 183
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 47 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47a) W przypadku gdy konieczne jest 
przyjęcie środków harmonizacyjnych 
dotyczących wdrożenia wspólnotowej 
polityki w zakresie łączności 
elektronicznej i widma, które wykraczają 
poza techniczne środki wykonawcze, 
Komisja powinna przedstawić wniosek 
legislacyjny Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności prawnej z decyzją 1999/468/WE, punkt 
preambuły 7a oraz art. 1 ust. 2. Środki , które wiążą się z dodaniem nowych zasadniczych 
środków do ram regulacyjnych, powinny być przyjmowane w ramach procedury wniosku 
legislacyjnego. Tylko elementy inne niż zasadnicze podlegają procedurze komitologii.

Poprawka 184
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 47 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47a) W przypadku gdy konieczne jest 
przyjęcie środków harmonizacyjnych 
dotyczących wdrożenia wspólnotowej 
polityki w zakresie łączności 
elektronicznej i widma, które wykraczają 
poza techniczne środki wykonawcze, 
Komisja powinna przedstawić wniosek 
legislacyjny Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności prawnej z decyzją 1999/468/WE, punkt 
preambuły 7a oraz art. 1 ust. 2.  Środki , które wiążą się z dodaniem nowych zasadniczych 
środków do ram regulacyjnych, powinny być przyjmowane w ramach procedury wniosku 
legislacyjnego. Tylko elementy inne niż zasadnicze podlegają procedurze komitologii.

Poprawka 185
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 49 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Wprowadzenie wymogu neutralności 
usług i technologii w decyzjach o 

skreślony
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przydziale i rozdzielaniu, wraz ze 
zwiększoną możliwością przekazywania 
praw pomiędzy przedsiębiorstwami, 
powinno zwiększyć swobodę i dostępne 
środki zapewniania łączności 
elektronicznej i usług mediów 
audiowizualnych na rzecz ogółu 
społeczeństwa, ułatwiając przez to również 
osiągnięcie celów interesu ogólnego.
Dlatego pewne obowiązki interesu 
ogólnego nakładane na nadawców w 
odniesieniu do dostarczania usług z 
zakresu mediów audiowizualnych 
mogłyby być w coraz większym stopniu 
spełniane bez konieczności przyznawania 
indywidualnych praw użytkowania 
widma. Stosowanie określonych kryteriów 
przyznawania widma nadawcom byłoby 
uzasadnione wyłącznie wówczas, gdy jest 
to niezbędne do spełnienia określonego 
celu interesu ogólnego ustalonego w 
prawie krajowym. Procedury związane z
realizacją celów interesu ogólnego 
powinny być we wszystkich 
okolicznościach przejrzyste, obiektywne, 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Por. uzasadnienia poprawek do punktów preambuły nr 21 i 22.

Poprawka 186
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 49 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Wprowadzenie wymogu neutralności 
usług i technologii w decyzjach o 
przydziale i rozdzielaniu, wraz ze 
zwiększoną możliwością przekazywania 

skreślony
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praw pomiędzy przedsiębiorstwami, 
powinno zwiększyć swobodę i dostępne 
środki zapewniania łączności 
elektronicznej i usług mediów 
audiowizualnych na rzecz ogółu 
społeczeństwa, ułatwiając przez to również 
osiągnięcie celów interesu ogólnego.
Dlatego pewne obowiązki interesu 
ogólnego nakładane na nadawców w 
odniesieniu do dostarczania usług z 
zakresu mediów audiowizualnych 
mogłyby być w coraz większym stopniu 
spełniane bez konieczności przyznawania 
indywidualnych praw użytkowania 
widma. Stosowanie określonych kryteriów 
przyznawania widma nadawcom byłoby 
uzasadnione wyłącznie wówczas, gdy jest 
to niezbędne do spełnienia określonego 
celu interesu ogólnego ustalonego w 
prawie krajowym. Procedury związane z 
realizacją celów interesu ogólnego 
powinny być we wszystkich 
okolicznościach przejrzyste, obiektywne, 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny bez ograniczeń móc podejmować decyzje dotyczące 
zasadniczych wyjątków kulturowych.

Poprawka 187
Dominique Vlasto

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
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Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą zachować możliwość utrzymania lub wprowadzenia systemów, 
w których obowiązek uiszczania opłat związanych z użytkowaniem zastępuje się obowiązkiem 
osiągnięcia określonych celów interesu ogólnego. Takie systemy są powszechne w przypadku 
częstotliwości do nadawania naziemnego, w przypadku których służą celom pluralizmu 
mediów.

Poprawka 188
Anne Laperrouze

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

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą zachować możliwość utrzymania lub uruchomienia 
mechanizmów przewidujących zastąpienie obowiązku uiszczania opłat za użytkowanie 
obowiązkiem realizacji celów interesu ogólnego. Mechanizmy te, które służą realizacji 
pluralizmu mediów, są powszechne w kontekście częstotliwości przydzielanych naziemnemu 
rozpowszechnianiu radiowemu.

Poprawka 189
Rebecca Harms

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 wprowadzenia systemów, 
w których obowiązek płacenia opłat związanych z użytkowaniem zastępuje się obowiązkiem 
osiągnięcia określonych celów interesu ogólnego. Takie systemy są powszechne w przypadku 
częstotliwości do nadawania naziemnego, w przypadku których służą celom pluralizmu 
mediów.

Poprawka 190
Robert Goebbels

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

Uzasadnienie

Pomysł ten będzie trudny do zrealizowania, gdyż np. zmusiłby posiadaczy anten satelitarnych 
do ich rejestracji, doprowadzając do uciążliwej obsługi milionów wpisów. To z kolei 
wiązałoby się ze szkodą dla konsumentów (użytkowników końcowych) w UE.
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Poprawka 191
Erna Hennicot-Schoepges

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

Uzasadnienie

This concept could lead to charges being imposed for all satellite transmissions:  downlink 
and uplink. It contradicts principles prevailing in the EU single market of license exemption, 
free reception, and the elimination of obstacles for satellite dishes to receive cross-border 
services.
This concept will be difficult to implement, will force holders of satellite dishes to register 
them and will lead to burdensome administration.
It should be possible for Member States to maintain or introduce a system where the 
obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to meet general interest objectives, 
as is commonplace for terrestrial broadcasting frequencies.

Poprawka 192
Mary Honeyball

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
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Poprawka 193
Catherine Trautmann

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.

(50) Wszelkie całkowite lub częściowe 
zwolnienie z obowiązku uiszczania opłat 
ustalonych za użytkowanie widma
powinno być obiektywne i przejrzyste i 
wynikać z istnienia innych obowiązków 
interesu ogólnego określonych w prawie 
krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie poprawki nr 8 złożonej przez I. Guardansa. Państwa członkowskie muszą 
zachować możliwość utrzymania lub wprowadzenia systemów, w których obowiązek płacenia 
opłat związanych z użytkowaniem zastępuje się obowiązkiem osiągnięcia celów interesu 
ogólnego. Takie systemy są powszechne w przypadku częstotliwości naziemnych, w przypadku 
których służą celom pluralizmu mediów.

Poprawka 194
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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.

(50) Wszelkie lub częściowe zwolnienie, 
całkowite lub częściowe, z obowiązku 
uiszczania opłat ustalonych za 
użytkowanie widma powinno być 
obiektywne i przejrzyste i wynikać z 
istnienia innych obowiązków interesu 
ogólnego określonych w prawie 
krajowym.

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą zachować możliwość utrzymania lub wprowadzenia systemów, 
w których obowiązek płacenia opłat związanych z użytkowaniem zastępuje się obowiązkiem 
osiągnięcia określonych celów interesu ogólnego. Takie systemy są powszechne w przypadku 
częstotliwości do nadawania naziemnego, w przypadku których służą celom pluralizmu 
mediów.

Poprawka 195
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 51 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Biorąc pod uwagę ograniczony wpływ 
indywidualnych praw użytkowania, które 
nie podlegają obrotowi, na wolny dostęp 
do częstotliwości radiowych, ich ważność 
powinna być ograniczona w czasie. W 
przypadkach, gdy prawa użytkowania 
zawierają postanowienia o odnawianiu ich 
ważności, państwa członkowskie powinny 
najpierw przeprowadzić przegląd, 
obejmujący konsultacje publiczne, biorąc 
pod uwagę zmiany na rynku, odnośnie 
zasięgu i technologii. Ze względu na 
ograniczoną dostępność widma konieczne 
jest dokonywanie regularnych przeglądów 
indywidualnych praw przyznanych 
przedsiębiorstwom. W trakcie 
wykonywania takiego przeglądu państwa 
członkowskie powinny równoważyć 
interesy posiadaczy praw z potrzebą 
wprowadzenia odsprzedaży widma oraz 
bardziej elastycznego jego użytkowania za 
pośrednictwem ogólnych zezwoleń, tam 
gdzie jest to możliwe.

(51) Biorąc pod uwagę ograniczony wpływ 
indywidualnych praw użytkowania, które 
nie podlegają obrotowi, na wolny dostęp 
do częstotliwości radiowych, ich ważność 
powinna być ograniczona w czasie. W 
przypadkach, gdy prawa użytkowania 
zawierają postanowienia o odnawianiu ich 
ważności, państwa członkowskie powinny 
najpierw przeprowadzić przegląd, 
obejmujący konsultacje publiczne, biorąc 
pod uwagę zmiany na rynku, odnośnie 
zasięgu i technologii. W trakcie 
wykonywania takiego przeglądu państwa 
członkowskie powinny równoważyć 
interesy posiadaczy praw oraz 
konsumentów (uwzględniając poczynione 
inwestycje, potencjał inwestycyjny i 
innowacyjny oraz konieczność 
zagwarantowania pewności gospodarczej) 
z potrzebą wprowadzenia odsprzedaży 
widma oraz bardziej elastycznego jego 
użytkowania za pośrednictwem ogólnych 
zezwoleń, tam gdzie jest to możliwe.

Or. en

Uzasadnienie

Przegląd istniejących praw w dziedzinie wykorzystywania widma radiowego musi:



PE407.629v01-00 106/112 AM\725135PL.doc

PL

- uwzględniać modele biznesowe niektórych sektorów przemysłu łącznościowego, np. 
operatorów satelitarnych; a także

- zachęcać do inwestycji i innowacji w tych sektorach z korzyścią dla przemysłu 
europejskiego.

Na przykład zainwestowano wiele godzin projektowania i budowy w jakiś system satelitarny. 
Po wystrzeleniu oczekiwany czas funkcjonowania satelity wynosi 15-20 lat.  W celu 
zagwarantowania pewności gospodarczej, inwestycji oraz innowacji podstawowe znaczenie 
ma uzasadnione oczekiwanie na odnowienie zezwolenia na ten okres.

Poprawka 196
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 57 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57a) W działaniach podejmowanych na 
mocy niniejszej dyrektywy należy 
uwzględnić działalność organizacji 
międzynarodowych i regionalnych 
związanych z zarządzaniem widmem 
radiowym, takich jak Międzynarodowy 
Związek Telekomunikacyjny (ITU) i 
Europejska Konferencja Administracji 
Poczty i Telekomunikacji (CEPT), w celu 
zapewnienia skutecznego zarządzania 
użytkowaniem widma i jego harmonizacji 
w całej Wspólnocie. Wdrażając niniejszą 
dyrektywę, państwa członkowskie i 
Komisja powinny uznać treść umów 
międzynarodowych zawartych przez 
państwa członkowskie zgodnie z 
przepisami ITU dotyczącymi łączności 
radiowej.

Or. en

Uzasadnienie

Nie można pomijać znaczenia ITU dla ustalania wiążących uregulowań międzynarodowych 
dotyczących efektywnego korzystania z widma oraz orbity w sposób skuteczny, racjonalny i 
opłacalny. W celu zapewnienia skutecznego wykorzystania widma ważne jest, aby operatorzy 
przestrzegali procedur ITU dotyczących dokumentacji i koordynacji oraz aby mogli na nich 
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polegać tak, aby umożliwić pomyślną koordynację i użytkowanie sieci lub systemu.

Poprawka 197
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 58 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58a) Komisja powinna monitorować 
rozwój sytuacji w dziedzinie konkurencji 
w zakresie infrastruktury w sektorze 
łączności elektronicznej we współpracy z 
BERT. Komisja powinna dokonać 
przeglądu sektorowych uregulowań ex-
ante w styczniu 2014 r. w celu oceny 
procesu stopniowego wycofywania tych 
uregulowań wraz z koncepcją utrzymania 
takich regulacji w państwach 
członkowskich i na rynkach lokalnych, 
gdzie konkurencja w zakresie 
infrastruktury nie będzie jeszcze możliwa.

Or. en

Poprawka 198
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 59 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) Powinny zostać przyjęte środki 
niezbędne do wdrożenia dyrektywy 
ramowej, dyrektywy o dostępie i 
dyrektywy o zezwoleniach, zgodnie z 
decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 
czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przyznanych Komisji.

(59) Powinny zostać przyjęte środki 
niezbędne do wdrożenia dyrektywy 
ramowej, dyrektywy o dostępie i 
dyrektywy o zezwoleniach, zgodnie z 
decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 
czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przyznanych Komisji. Środki, które mogą 
wywrzeć negatywny wpływ na ustalone 
przez państwa członkowskie cele polityki 
kulturalnej i medialnej, nie powinny być 
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podejmowane przez Komisję Europejską 
jako środki wykonawcze.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowane zabezpieczenie ma podstawowe znaczenie, zważywszy na rozszerzone 
uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji Europejskiej.

Poprawka 199
Mary Honeyball

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 59 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) Powinny zostać przyjęte środki 
niezbędne do wdrożenia dyrektywy
ramowej, dyrektywy o dostępie i 
dyrektywy o zezwoleniach, zgodnie z 
decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 
czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przyznanych Komisji.

(59) Powinny zostać przyjęte środki 
niezbędne do wdrożenia dyrektywy 
ramowej, dyrektywy o dostępie i 
dyrektywy o zezwoleniach, zgodnie z 
decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 
czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przyznanych Komisji. Środki, które mogą 
wywrzeć negatywny wpływ na ustalone 
przez państwa członkowskie cele polityki 
kulturalnej i medialnej, nie powinny być 
podejmowane przez Komisję Europejską 
jako środki wykonawcze.

Or. en

Uzasadnienie
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Poprawka 200
Angelika Niebler

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.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Zaproponowane uprawnienie Komisji do przyjmowania wytycznych poprzez zastosowanie 
„procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą” ogranicza znacznie uprawnienia Parlamentu 
Europejskiego i należy je odrzucić.

Poprawka 201
Rebecca Harms

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 

(60) W szczególności Komisji należy 
przyznać uprawnienia do przyjmowania 
środków wykonawczych w odniesieniu do 
zgłoszeń z art. 7 dyrektywy ramowej; do 
harmonizacji w dziedzinie numeracji oraz 
w sprawach związanych z 
bezpieczeństwem sieci i usług; do 
identyfikacji rynków transgranicznych; do 
wdrażania standardów; do ujednoliconego 
stosowania przepisów ram regulacyjnych. 
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. Biorąc pod uwagę, że 
przeprowadzenie procedury regulacyjnej 
połączonej z kontrolą w terminach zwykle 
stosowanych mogłoby, w pewnych 
wyjątkowych sytuacjach, hamować 
terminowe przyjęcie środków 
wykonawczych, Parlament Europejski, 
Rada i Komisja powinny działać szybko w 
celu zapewnienia przyjęcia tych środków 
we właściwym czasie.
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mieć możliwość zastosowania trybu 
pilnego określonego w art. 5a ust. 6 
powyższej decyzji. 

Or. en

Uzasadnienie

Środki harmonizacyjne, które wiążą się z dodaniem nowych zasadniczych środków do ram 
regulacyjnych, powinny być przyjmowane w procedurze wniosku legislacyjnego. Tylko 
elementy inne niż zasadnicze podlegają procedurze komitologii.

Poprawka 202
Patrizia Toia

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 

(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; do ujednoliconego 
stosowania przepisów ram regulacyjnych. 
Konieczne jest również przyznanie Komisji 
na mocy dyrektywy ramowej i dyrektywy 
o zezwoleniach uprawnień do 
zharmonizowania uregulowań 
dotyczących usług ogólnoeuropejskich, 
takich jak globalne usługi 
telekomunikacyjne. 
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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. 

Or. en

Justification

Punkt 60 preambuły określa uprawnienia przyznane Komisji.  Należy do nich uprawnienie do 
harmonizacji egzekwowania przepisów ram regulacyjnych.  Usługi ogólnoeuropejskie 
powinny być pierwszym kandydatem do zharmonizowanego stosowania tych przepisów.  
Globalne usługi telekomunikacyjne, łączące biura firm wielonarodowych w różnych krajach 
europejskich, a często na różnych kontynentach, stanowią najlepszy przykład usług 
ogólnoeuropejskich, wobec których krajowe przepisy regulacyjne powinny zostać 
zharmonizowane przez Komisję.
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