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Poprawka   203
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia 
zharmonizowane ramy prawne dla 
świadczenia usług łączności elektronicznej, 
sieci łączności elektronicznej, urządzeń 
towarzyszących i usług towarzyszących 
oraz niektórych aspektów dotyczących 
urządzeń końcowych w celu ułatwienia 
dostępu dla niepełnosprawnych 
użytkowników oraz zachęcenia do 
korzystania z usług telekomunikacji 
elektronicznej użytkowników w mniej 
korzystnym położeniu. Określa ona 
zadania krajowych organów regulacyjnych 
oraz procedury zmierzające do 
zapewnienia zharmonizowanego 
stosowania uregulowań prawnych w 
obrębie Wspólnoty.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie różnych aspektów dotyczących urządzeń końcowych 
mogących zagwarantować dostępność wszystkich usług telekomunikacji.

Poprawka 204
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Uzasadnienie

Ważne jest zagwarantowanie ogólnej dostępności urządzeń końcowych, tak aby umożliwić 
osobom niepełnosprawnym korzystanie z usług oferowanych w ramach społeczeństwa 
informacyjnego. 

Poprawka 205
Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 206
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) W art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:
(1a) Zharmonizowane ramy prawne 
muszą wspierać ochronę konsumenta w 
sektorze łączności elektronicznej 
gwarantując wszelkie formy i sposoby 
dostarczania dokładnych i 
wyczerpujących informacji oraz 
przejrzystość taryfową i jakość 
świadczonych usług.
Muszą również uznać rolę stowarzyszeń 
konsumenckich w publicznych 
konsultacjach oraz zagwarantować, że 
właściwe organy lub podmioty posiadają 
zasoby niezbędne do zapobiegania 
ewentualnym manipulacjom i do 
koniecznego skutecznego karania 
możliwych oszustw w zakresie usług 
łączności elektronicznej.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka zwraca uwagę na potrzebę ochrony konsumenta.
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Poprawka 207
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt  -2 (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-2) Artykuł 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„(a) „sieć łączności elektronicznej” 
oznacza systemy przesyłu i, w stosownych 
przypadkach, urządzenia przełączające 
lub routingowe oraz inne urządzenia lub 
elementy sieci, które nie są aktywne, 
pozwalające na przekazywanie sygnałów 
za pomocą kabla, drogą radiową, optyczną 
lub za pomocą innych środków 
elektromagnetycznych, w tym sieci 
satelitarnych, stałych (z komutacją łączy i 
pakietów, łącznie z Internetem) i 
ruchomych sieci naziemnych, oraz 
systemów kabli elektrycznych w zakresie, 
w jakim są one wykorzystywane do celów 
przesyłania sygnałów, sieci 
wykorzystywanych do nadawania 
programów radiowych i telewizyjnych 
oraz sieci telewizji kablowej, bez względu 
na rodzaj przesyłanych informacji;”

Or. xm

Uzasadnienie

Wyjaśnienie definicji, która w większym stopniu dotyczy sieci łączności elektronicznej niż 
publicznych sieci łączności.

Poprawka 208
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

b) „rynki ponadnarodowe” oznaczają rynki 
obejmujące swoim zakresem Wspólnotę 
lub znaczną jej część, mieszczące się w 
więcej niż jednym państwie członkowskim;

b) „rynki ponadnarodowe” oznaczają rynki 
zdefiniowane zgodnie z art. 15 ust. 4,
obejmujące swoim zakresem Wspólnotę 
lub znaczną jej część;

Or. es

Uzasadnienie

Należy zachować odniesienie do art. 15 ust. 4, ponieważ w tym właśnie ustępie opisano 
procedurę definiowania rynków ponadpaństwowych.

Poprawka 209
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „publiczna sieć łączności” oznacza sieć 
łączności elektronicznej wykorzystywaną 
całkowicie lub częściowo do świadczenia 
publicznie dostępnych usług łączności 
elektronicznej, które 
umożliwiają/wspierają przekazywanie 
informacji pomiędzy punktami końcowymi 
sieci, w tym elementy sieci, które nie są 
aktywne;

d) „publiczna sieć łączności” oznacza sieć 
łączności elektronicznej wykorzystywaną 
całkowicie lub częściowo do świadczenia 
publicznie dostępnych usług łączności 
elektronicznej, które 
umożliwiają/wspierają przekazywanie 
informacji pomiędzy punktami końcowymi 
sieci;

Or. es

Uzasadnienie

Dla zachowania spójności – uwzględniono je już w definicji sieci łączności elektronicznej 
(art. 2 lit. a)).
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Poprawka 210
Nikolaos Vakalis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W celu rozbudowy infrastruktury rozszerzenie dostępu do przewodów nie powinno być 
sztucznie ograniczane do przewodów operatorów telekomunikacyjnych, lecz powinno 
obejmować wszystkie dostępne przewody. Czym więcej przewodów jest dostępnych, tym lepsze 
są szanse zrównoważonej konkurencji w wyniku wejścia na rynek sieci stron trzecich. Usługi 
nowej generacji nie będą funkcjonować na obecnych kablach miedzianych; nastąpi rozwój 
całkowicie nowej infrastruktury, dla której wąskie gardło stanowią fizyczne przewody, 
poprzez które będą rozsyłane połączenia.
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Poprawka 211
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest rozszerzenie zakresu definicji poprzez włączenie do niej dodatkowych 
przykładów urządzeń towarzyszących.

Ponadto tekst powinien być spójny z art. 12 lit. i) wniosku z 2007 r. dotyczącego dyrektywy w 
sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń.

Poprawka 212
Stefano Zappalà

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera c
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 2 – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Usługi billingowe i inkasenckie oraz dostęp do bazy danych abonentów stanowią podstawowe 
narzędzia, które operator telekomunikacyjny kontrolujący dostęp do użytkowników 
końcowych musi zapewnić świadczącym usługi biura numerów w celu umożliwienia 
świadczenia konkurencyjnych usług biura numerów zgodnie z dyrektwą w sprawie 
konkurencji (art.5). Dostęp do baz danych abonentów jest szczegółowo regulowany w art. 25 
ust. 2 dyrektywy o usłudze powszechnej.

Poprawka 213
Gabriele Albertini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„e) „urządzenia towarzyszące” oznaczają 
takie urządzenia, które są związane z siecią 
łączności elektronicznej lub z usługami 
łączności elektronicznej i umożliwiają lub 
wspierają świadczenie usług za 

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

pośrednictwem powyższych sieci lub usług 
albo które mogą je umożliwiać lub 
wspierać, i obejmują systemy translacji 
numerów lub adresów, usługi billingowe i 
inkasenckie, bazy danych abonentów w 
celu świadczenia usług biura numerów, 
systemy dostępu warunkowego i 
przewodniki po programach 
elektronicznych, a także infrastrukturę 
fizyczną, taką jak przewody, maszty, szafki 
uliczne i budynki;”

Or. en

Uzasadnienie

Usługi billingowe i inkasenckie oraz dostęp do bazy danych abonentów stanowią podstawowe 
narzędzia, które operator telekomunikacyjny kontrolujący dostęp do użytkowników 
końcowych musi zapewnić świadczącym usługi biura numerów w celu umożliwienia 
świadczenia konkurencyjnych usług biura numerów zgodnie z dyrektwą w sprawie 
konkurencji (art.5). Dostęp do baz danych abonentów jest szczegółowo regulowany w art. 25 
ust. 2 dyrektywy o usłudze powszechnej.

Poprawka 214
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Usługi billingowe i inkasenckie oraz dostęp do bazy danych abonentów stanowią podstawowe 
narzędzia, które operator telekomunikacyjny kontrolujący dostęp do użytkowników 
końcowych musi zapewnić świadczącym usługi biura numerów w celu umożliwienia 
świadczenia konkurencyjnych usług biura numerów zgodnie z dyrektwą w sprawie 
konkurencji (art.5). Dostęp do baz danych abonentów jest szczegółowo regulowany w art. 25 
ust. 2  dyrektywy o usłudze powszechnej.

Poprawka 215
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

s) „szkodliwe zakłócenia” oznaczają 
zakłócenia, które zagrażają 
funkcjonowaniu usług radionawigacyjnych 
albo innych usług związanych 
z bezpieczeństwem, technicznie 
utrudniają wspólne wykorzystanie 
częstotliwości albo w inny sposób mogą
poważnie pogarszać, utrudniać lub 
wielokrotnie przerywać usługę 
radiokomunikacyjną funkcjonującą 
zgodnie z właściwymi przepisami 
międzynarodowymi, wspólnotowymi lub 
krajowymi.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 216
Reino Paasilinna

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wprowadzania ograniczeń nie tylko 
w przypadku stwierdzenia zakłóceń, ale również wówczas, kiedy wystąpienie szkodliwych 
zakłóceń jest prawdopodobne. Należy odpowiednio zmienić definicję.

Poprawka 217
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera e
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 2 – litera s
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

s) „szkodliwe zakłócenia” oznaczają 
zakłócenia, które zagrażają działaniu usług 
nawigacji radiowej lub innych usług 
bezpieczeństwa lub które poważnie 
pogarszają, przeszkadzają lub w sposób 
ciągły zakłócają usługi w zakresie 
radiokomunikacji świadczone zgodnie z 
obowiązującymi unormowaniami 
wspólnotowymi lub krajowymi.

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

Or. en

Uzasadnienie

Od operatorów sieci ruchomych wymaga się zapewnienia wysokiej jakości usług zgodnie z 
dyrektywą o usłudze powszechnej. Szkodliwe zakłócenia zagrażają usługom operatorów sieci 
ruchomych tak jak i wszelkim innym usługom łączności elektronicznej. Dlatego właściwa 
definicja szkodliwych zakłóceń powinna obejmować wszystkie usługi, nie tylko usługi 
indywidualne uznawane za szczególnie ważne.

Poprawka 218
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uściślenie, że należy również odpowiednio uwzględniać międzynarodowe 
tabele przeznaczeń częstotliwości.

Poprawka 219
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uwzględnienie w definicji nie tylko przepisów krajowych i 
wspólnotowych, ale także międzynarodowych.
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Poprawka 220
Gunnar Hökmark

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 221
Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wprowadzania ograniczeń, tam gdzie jest to 
konieczne, w celu uniknięcia zaobserwowanych zakłóceń oraz w sytuacjach, w których 
wystąpienie szkodliwych zakłóceń jest prawdopodobne.

Koniecznie należy uwzględnić zasady i przepisy ITU. Niektóre usługi, jak np. usługi 
satelitarne, mogą być licencjonowane przez krajowe organy państw należących do ITU, które 
nie są członkami UE, nawet jeżeli świadczone przez nie usługi wykorzystywane są w UE.

Poprawka 222
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera e a (nowa)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 2 – litera sa (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) W art. 2 dodaje się punkt w 
brzmieniu:
„sa) „publicznie dostępne” oznacza 
dostępne dla ogółu ludności w oparciu o 
akceptację warunków handlowych.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie pojęcia obszernie używanego w dyrektywach, lecz 
niespójnie interpretowanego w prawie krajowym, co prowadzi do znacznych różnic w 
prawach, obowiązkach i obciążeniach administracyjnych mających zastosowanie wobec 
podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w poszczególnych krajach.
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Poprawka 223
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera e a (nowa)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 2 – litera sa (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) W art. 2 dodaje się punkt w 
brzmieniu:
„sa) „publicznie dostępne” oznacza 
dostępne dla ogółu ludności w oparciu o 
akceptację warunków handlowych.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie pojęcia obszernie używanego w dyrektywach, lecz 
niespójnie interpretowanego w prawie krajowym, co prowadzi do znacznych różnic w 
prawach, obowiązkach i obciążeniach administracyjnych mających zastosowanie wobec 
podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w poszczególnych krajach.

Poprawka 224
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
wykonywanie uprawnień przez krajowe 
organy regulacyjne w sposób niezależny, 
bezstronny i jawny. Krajowe organy 
regulacyjne nie występują o instrukcje ani 
nie przyjmują instrukcji od jakiegokolwiek 
innego organu w związku z codziennym 
wykonywaniem zadań przydzielanych im 
zgodnie z przepisami krajowymi 
wdrażającymi prawo wspólnotowe.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
wykonywanie uprawnień przez krajowe 
organy regulacyjne w sposób niezależny, 
bezstronny i jawny. Krajowe organy 
regulacyjne odpowiedzialne za 
uregulowania rynkowe ex-ante nie 
występują o instrukcje ani nie przyjmują 
instrukcji od jakiegokolwiek innego organu 
w związku z codziennym wykonywaniem 
zadań przydzielanych im zgodnie z 
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przepisami krajowymi wdrażającymi 
prawo wspólnotowe.

Or. es

Uzasadnienie

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de  consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración, etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Poprawka 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 226
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, by
zwolnienie szefów krajowych organów 
regulacyjnych lub ich zastępców było 
możliwe wyłącznie wówczas, gdy nie będą 
oni spełniać warunków wymaganych do 
wykonywania ich obowiązków 
określonych wcześniej w prawie krajowym 
lub jeżeli dopuszczą się poważnego 
uchybienia. Decyzja o zwolnieniu szefa 
krajowego organu regulacyjnego zawiera 
uzasadnienie i jest opublikowana w chwili 
tego zwolnienia.

Kadencja członków zarządu krajowych 
organów regulacyjnych wynosi pięć lat i 
może być odnowiona. Państwa 
członkowskie dbają o to, aby zwolnienie 
członków  zarządu krajowych organów 
regulacyjnych było możliwe wyłącznie 
wówczas, gdy przestaną oni spełniać 
warunków wymaganych do wykonywania 
ich obowiązków określonych wcześniej w 
prawie krajowym lub jeżeli dopuszczą się 
poważnego uchybienia. Decyzja o 
zwolnieniu członka zarządu krajowego 
organu regulacyjnego zawiera uzasadnienie 
i jest opublikowana w chwili tego 
zwolnienia.

Or. ro

Uzasadnienie

Niniejsze przepisy są niezbędne dla zagwarantowania stabilności i niezależności organów 
regulacyjnych.
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Poprawka 227
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, by 
zwolnienie szefów krajowych organów 
regulacyjnych lub ich zastępców było 
możliwe wyłącznie wówczas, gdy nie będą 
oni spełniać warunków wymaganych do 
wykonywania ich obowiązków 
określonych wcześniej w prawie krajowym 
lub jeżeli dopuszczą się poważnego 
uchybienia. Decyzja o zwolnieniu szefa 
krajowego organu regulacyjnego zawiera 
uzasadnienie i jest opublikowana w chwili 
tego zwolnienia.

Państwa członkowskie zapewniają, by 
zwolnienie wyżej wymienionych szefów 
krajowych organów regulacyjnych lub ich 
zastępców było możliwe wyłącznie 
wówczas, gdy nie będą oni spełniać 
warunków wymaganych do wykonywania 
ich obowiązków określonych wcześniej w 
prawie krajowym lub jeżeli dopuszczą się 
poważnego uchybienia. Decyzja o 
zwolnieniu szefa krajowego organu 
regulacyjnego zawiera uzasadnienie i jest 
opublikowana w chwili tego zwolnienia.

Or. es

Uzasadnienie

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de  consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración ,etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Poprawka 228
Paul Rübig

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

(3a) W art. 3 ust. 3 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„3a. Krajowe organy regulacyjne 
wymagają ze swej strony od 
przedsiębiorstw udostępniających sieci i 
usługi łączności elektronicznej 
dostarczania tylko takich informacji i 
dokumentacji, które są niezbędne do 
wykonywania zadań powierzonych im 
przez państwa członkowskie.”

Or. de

Uzasadnienie

Z wielkim zadowoleniem należy przyjąć fakt zagwarantowania niezależnych i bezstronnych 
krajowych organów regulacyjnych działających w oparciu o zasadę przejrzystości oraz fakt 
rozszerzenia prawa do odwołania się. Obowiązek informacyjny i dokumentacyjny z tym 
związany powinien mieścić się w rozsądnych granicach, chociażby po to, aby w związku z 
dostarczaniem i opracowywaniem tych materiałów w krajowych organach regulacyjnych nie 
powstał nowy obszar kompetencyjny wymagający większych nakładów.

Poprawka 229
Erika Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) W art. 3 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„3a. Państwa członkowskie dokładają 
wszelkich starań, by cele BERT w zakresie 
promowania lepszej współpracy 
regulacyjnej i spójności były aktywnie 
wspierane przez właściwe krajowe organy 
regulacyjne.
Państwa członkowskie zapewniają 
krajowym organom regulacyjnym 
wystarczające zasoby finansowe i ludzkie 
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do wykonywania przydzielonych im zadań 
oraz umożliwienia im aktywnego 
uczestnictwa i wkładu w BERT. Krajowe 
organy regulacyjne muszą mieć oddzielne 
budżety roczne, a budżety te są podawane 
do wiadomości publicznej.”

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie ust. 3a zapewnia ustanowienie przez państwa członkowskie organu Europejskich 
Regulatorów w Telekomunikacji (BERT) obejmującego wszystkie krajowe organy 
regulacyjne. BERT utworzony zostałby jako związek krajowych organów regulacyjnych, który 
nie posiadałby niezależnej osobowości prawnej, tj. w szczególności organ ten nie stanowiłby 
części bezpośredniej lub pośredniej administracji Wspólnoty. Pozwoli to na uniknięcie 
wszelkich sprzeczności z orzecznictwem w sprawie MERONI.

Poprawka 230
Erika Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b) W art. 3 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„3b) Państwa członkowskie dopilnują, by 
krajowe organy regulacyjne przy 
przyjmowaniu decyzji dotyczących ich 
rynków krajowych, uwzględniały w jak 
największym stopniu wspólne stanowiska 
wydane przez BERT.”

Or. en
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Poprawka 231
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c) Dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 3a
Państwa członkowskie wspólnie 
ustanawiają sieć krajowych organów 
regulacyjnych zgodnie z trybem 
określonym w rozporządzeniu nr 
[.../.../WE]1.
1Rozporządzenie ustanawiające sieć 
krajowych organów regulacyjnych dla 
europejskiego rynku łączności 
elektronicznej.”

Or. en

Uzasadnienie

Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej powinien zostać zastąpiony przez sieć 
krajowych organów regulacyjnych. Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej 
stanowi źródło ogromnej biurokracji, stoi w sprzeczności z zasadą pomocniczości oraz 
długoterminowym celem zastąpienia uregulowań ex ante prawem dotyczącym konkurencji, 
a także wykazuje się brakiem niezależności.

Poprawka 232
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
na szczeblu krajowym istniały skuteczne 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 233
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Należy mieć na uwadze różne przepisy proceduralne stosowane w państwach członkowskich.

Poprawka 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne jest wyjaśnienie, że środki przejściowe nie mogą zostać przyznane z innych 
powodów.
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Poprawka 235
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 4 – ustęp 2a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. Organy odwoławcze uprawnione są 
do występowania z wnioskiem o opinię 
BERT przed podjęciem decyzji w trakcie 
postępowania odwoławczego.”

Or. en

Uzasadnienie

Organy odwoławcze powinny być także upoważnione do przeprowadzania konsultacji z BERT 
w przypadku spraw mających wpływ na rynek wewnętrzny. Mechanizm ten ułatwiłby 
progresywne ujednolicenie stosowania ram regulacyjnych i poprawiłby spójność rynku 
łączności elektronicznej.

Poprawka 236
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zbierają 
informacje na temat przedmiotów odwołań, 
liczby wniosków odwoławczych, czasu 
trwania postępowań odwoławczych, liczby 
decyzji o przyznaniu środków 
przejściowych podjętych zgodnie z ust. 1 i 
powodów takich decyzji. Państwa
członkowskie udostępniają co roku takie 
informacje Komisji i Europejskiemu 
Urzędowi ds. Rynku Łączności 

3. Państwa członkowskie zbierają 
informacje na temat liczby wniosków 
odwoławczych, czasu trwania postępowań 
odwoławczych, liczby decyzji o 
przyznaniu środków przejściowych. Co
roku, w odpowiedzi na uzasadniony 
wniosek, państwa członkowskie 
udostępniają takie informacje Komisji.
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Elektronicznej (zwanego dalej 
„Urzędem”).

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie biurokracji i niepotrzebnych kosztów.

Poprawka 237
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zbierają 
informacje na temat przedmiotów odwołań, 
liczby wniosków odwoławczych, czasu 
trwania postępowań odwoławczych, liczby 
decyzji o przyznaniu środków 
przejściowych podjętych zgodnie z ust. 1 i 
powodów takich decyzji. Państwa 
członkowskie udostępniają co roku takie 
informacje Komisji i Europejskiemu 
Urzędowi ds. Rynku Łączności 
Elektronicznej (zwanego dalej 
„Urzędem”).

3. Państwa członkowskie zbierają 
informacje na temat przedmiotów odwołań, 
liczby wniosków odwoławczych, czasu 
trwania postępowań odwoławczych, liczby 
decyzji o przyznaniu środków 
przejściowych podjętych zgodnie z ust. 1 i 
powodów takich decyzji. Państwa 
członkowskie udostępniają co roku takie 
informacje BERT.

Or. de

Uzasadnienie

Z wielkim zadowoleniem należy przyjąć fakt zagwarantowania niezależnych i bezstronnych 
krajowych organów regulacyjnych działających w oparciu o zasadę przejrzystości oraz fakt 
rozszerzenia prawa do odwołania się. Obowiązek informacyjny i dokumentacyjny z tym 
związany powinien mieścić się w rozsądnych granicach, chociażby po to, aby w związku z 
dostarczaniem i opracowywaniem tych materiałów w krajowych organach regulacyjnych nie 
powstał nowy obszar kompetencyjny wymagający większych nakładów.
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Poprawka 238
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zbierają 
informacje na temat przedmiotów odwołań, 
liczby wniosków odwoławczych, czasu 
trwania postępowań odwoławczych, liczby 
decyzji o przyznaniu środków 
przejściowych podjętych zgodnie z ust. 1 i 
powodów takich decyzji. Państwa 
członkowskie udostępniają co roku takie 
informacje Komisji i Europejskiemu 
Urzędowi ds. Rynku Łączności 
Elektronicznej (zwanego dalej 
„Urzędem”).

3. Państwa członkowskie zbierają 
informacje na temat przedmiotów odwołań, 
liczby wniosków odwoławczych, czasu 
trwania postępowań odwoławczych, liczby 
decyzji o przyznaniu środków 
przejściowych podjętych zgodnie z ust. 1 i 
powodów takich decyzji. Państwa 
członkowskie udostępniają co roku takie 
informacje Komisji i sieci krajowych 
organów regulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej powinien zostać zastąpiony przez sieć 
krajowych organów regulacyjnych. Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej 
stanowi źródło ogromnej biurokracji, stoi w sprzeczności z zasadą pomocniczości oraz 
długoterminowym celem zastąpienia uregulowań ex ante prawem dotyczącym konkurencji, 
a także wykazuje się brakiem niezależności.

Poprawka 239
Lambert van Nistelrooij

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przedsiębiorstwa udostępniające sieci 
i usługi łączności elektronicznej 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Przedkładanie informacji dotyczących przyszłego rozwoju sieci lub usługi zwiększa 
niepewność i zagrożenia dla rozwoju. Z tego względu konieczne jest zapewnienie, że wymogi 
krajowych organów regulacyjnych dotyczące informacji są zgodne z prawem wspólnotowym i 
krajowym o tajemnicy handlowej.

Poprawka 240
Reino Paasilinna

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przedsiębiorstwa udostępniające sieci 
i usługi łączności elektronicznej 
dostarczały wszystkie informacje, w tym 
informacje o charakterze finansowym, 

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

niezbędne krajowym organom 
regulacyjnym dla zapewnienia zgodności z 
przepisami niniejszej dyrektywy i 
dyrektyw szczegółowych lub decyzji 
wydanych na ich podstawie.
Przedsiębiorstwa dostarczają niezwłocznie 
takie informacje na żądanie krajowego 
organu regulacyjnego w terminie i w 
zakresie przez niego wskazanym. 
Informacja, której żąda krajowy organ 
regulacyjny, powinna być proporcjonalna 
do celu, jakiemu ma służyć. Krajowy organ 
regulacyjny przedstawia uzasadnienie 
żądania danej informacji.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 241
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przedsiębiorstwa udostępniające sieci 
i usługi łączności elektronicznej 
dostarczały wszystkie informacje, w tym 
informacje o charakterze finansowym, 
niezbędne krajowym organom 

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

regulacyjnym dla zapewnienia zgodności z 
przepisami niniejszej dyrektywy i 
dyrektyw szczegółowych lub decyzji 
wydanych na ich podstawie. 
Przedsiębiorstwa te mogą także zostać 
zobowiązane do dostarczenia informacji 
dotyczących przyszłego rozwoju sieci lub 
usług, jeżeli planowany rozwój znalazł się 
już na etapie przedwdrożeniowym i wydaje 
się, że mógłby wywrzeć wpływ na usługi 
hurtowe udostępniane konkurentom.
Przedsiębiorstwa dostarczają niezwłocznie 
takie informacje na żądanie krajowego 
organu regulacyjnego w terminie i w 
zakresie przez niego wskazanym.
Informacja, której żąda krajowy organ 
regulacyjny, powinna być proporcjonalna 
do celu, jakiemu ma służyć. Krajowy organ 
regulacyjny przedstawia uzasadnienie 
żądania danej informacji.”

Or. de

Uzasadnienie

Przepis zobowiązujący do dostarczenia informacji dotyczących przyszłego rozwoju zakłada 
niemalże prorocze zdolności przedsiębiorstw i z powodu swojej niejednoznaczności nasuwa 
pytanie o stopień konkretyzacji rozwoju, po którego osiągnięciu należy dokonać zgłoszenia. 
Dla zapewnienia proporcjonalności uprawnień krajowych organów regulacyjnych w zakresie 
wspomnianych wymogów informacyjnych oraz dla bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorstw 
wskazane jest w tym miejscu uściślenie ograniczające.

Poprawka 242
Dragoş Florin David

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem sytuacji objętych zakresem 
art. 7 ust. 10, art. 20, lub art. 21 i o ile nie 
przewidziano inaczej w ramach środka 
wykonawczego przyjętego zgodnie z art. 

Z wyjątkiem sytuacji objętych zakresem 
art. 7 ust. 10, art. 20, lub art. 21 i o ile nie 
przewidziano inaczej w ramach środka 
wykonawczego przyjętego zgodnie z art. 
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9c, państwa członkowskie zapewniają, by 
krajowe organy regulacyjne, zamierzające 
podjąć środki mogące mieć znaczący 
wpływ na odnośny rynek, zgodnie z 
postanowieniami niniejszej dyrektywy lub 
dyrektyw szczegółowych, albo 
zamierzające wprowadzić ograniczenia 
zgodnie z art. 9 ust. 3 i art. 9 ust. 4, 
umożliwiły zainteresowanym stronom 
wypowiedzenie się w rozsądnym terminie 
w kwestii proponowanych środków.

9c, państwa członkowskie zapewniają, by 
krajowe organy regulacyjne, zamierzające 
podjąć środki mogące mieć znaczący 
wpływ na odnośny rynek, zgodnie z 
postanowieniami niniejszej dyrektywy lub 
dyrektyw szczegółowych, albo 
zamierzające wprowadzić ograniczenia 
zgodnie z art. 9 ust. 3 i art. 9 ust. 4, 
umożliwiły zainteresowanym stronom 
wypowiedzenie się w rozsądnym terminie, 
nie krótszym niż 4 tygodnie, w kwestii 
proponowanych środków.

Or. en

Poprawka 243
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem sytuacji objętych zakresem 
art. 7 ust. 10, art. 20, lub art. 21 i o ile nie 
przewidziano inaczej w ramach środka 
wykonawczego przyjętego zgodnie z art. 
9c, państwa członkowskie zapewniają, by 
krajowe organy regulacyjne, zamierzające 
podjąć środki mogące mieć znaczący 
wpływ na odnośny rynek, zgodnie z 
postanowieniami niniejszej dyrektywy lub 
dyrektyw szczegółowych, albo 
zamierzające wprowadzić ograniczenia 
zgodnie z art. 9 ust. 3 i art. 9 ust. 4, 
umożliwiły zainteresowanym stronom 
wypowiedzenie się w rozsądnym terminie 
w kwestii proponowanych środków.

Z wyjątkiem sytuacji objętych zakresem 
art. 7 ust. 10, art. 20 lub art. 21 i o ile nie 
przewidziano inaczej w ramach środka 
wykonawczego przyjętego zgodnie z art. 
9c, państwa członkowskie zapewniają, by 
krajowe organy regulacyjne, zamierzające 
podjąć środki mogące mieć znaczący 
wpływ na odnośny rynek, zgodnie z 
postanowieniami niniejszej dyrektywy lub 
dyrektyw szczegółowych, albo 
zamierzające wprowadzić ograniczenia 
zgodnie z art. 9 ust. 3 i art. 9 ust. 4, oraz 
jeśli mają one znaczący wpływ na dany 
rynek, umożliwiły zainteresowanym 
stronom wypowiedzenie się w rozsądnym 
terminie, nie krótszym niż sześć tygodni, w 
kwestii proponowanych środków.

Or. es
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Poprawka 244
Lambert van Nistelrooij

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem sytuacji objętych zakresem 
art. 7 ust. 10, art. 20, lub art. 21 i o ile nie 
przewidziano inaczej w ramach środka 
wykonawczego przyjętego zgodnie z art. 
9c, państwa członkowskie zapewniają, by 
krajowe organy regulacyjne, zamierzające 
podjąć środki mogące mieć znaczący 
wpływ na odnośny rynek, zgodnie z 
postanowieniami niniejszej dyrektywy lub 
dyrektyw szczegółowych, albo 
zamierzające wprowadzić ograniczenia 
zgodnie z art. 9 ust. 3 i art. 9 ust. 4, 
umożliwiły zainteresowanym stronom 
wypowiedzenie się w rozsądnym terminie 
w kwestii proponowanych środków.

Z wyjątkiem sytuacji objętych zakresem 
art. 7 ust. 10, art. 20, lub art. 21 i o ile nie 
przewidziano inaczej w ramach środka 
wykonawczego przyjętego zgodnie z art. 
9c, państwa członkowskie zapewniają, by 
krajowe organy regulacyjne, zamierzające 
podjąć środki mogące mieć znaczący
wpływ na odnośny rynek, zgodnie z 
postanowieniami niniejszej dyrektywy lub 
dyrektyw szczegółowych, albo 
zamierzające wprowadzić ograniczenia 
zgodnie z art. 9 ust. 3 i art. 9 ust. 4, 
umożliwiły zainteresowanym stronom 
wypowiedzenie się w rozsądnym terminie, 
nie krótszym niż 8 tygodni, w kwestii 
proponowanych środków.

Or. en

Uzasadnienie

W „Planie działań na rzecz lepszych uregulowań prawnych” (COM(2002) 704 wersja 
ostateczna „ W kierunku lepszej kultury konsultacji i dialogu – Zasady ogólne i minimalne 
standardy na potrzeby konsultacji Komisji z zainteresowanymi stronami” str. 21) Komisja 
podała termin 8 tygodni.

Poprawka 245
Silvia-Adriana Ţicău

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

1a. Państwa członkowskie zapewniają 
dostęp do usług łączności elektronicznej 
również dla osób niepełnosprawnych. 
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu sprawozdanie roczne 
dotyczące stopnia dostępności usług 
łączności elektronicznej oraz specjalnych 
usług społeczeństwa informacyjnego dla 
osób niepełnosprawnych.

Or. ro

Uzasadnienie

Dostępność usług społeczeństwa informacyjnego dla osób niepełnosprawnych jest 
niezbędnym warunkiem ich integracji w społeczeństwie.

Poprawka 246
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Krajowe organy regulacyjne 
przyczyniają się do rozwoju rynku 
wewnętrznego poprzez współpracę z 
Komisją i Urzędem celem zapewnienia 
jednolitego wdrażania we wszystkich 
państwach członkowskich przepisów 
niniejszej dyrektywy i dyrektyw 
szczegółowych. W tym celu organy 
współpracują w szczególności z Komisją i 
Urzędem przy identyfikacji rodzajów 
instrumentów i środków naprawczych 
najlepiej nadających się do zastosowania 
w określonych sytuacjach rynkowych.

2. Krajowe organy regulacyjne 
przyczyniają się do rozwoju rynku 
wewnętrznego poprzez przejrzystą 
wzajemną współpracę w ramach BERT
oraz z Komisją celem zapewnienia 
jednolitego wdrażania we wszystkich 
Państwach Członkowskich postanowień 
niniejszej dyrektywy i dyrektyw 
szczegółowych. W tym celu krajowe 
organy regulacyjne przyjmują wspólne 
stanowiska w sprawie rodzajów 
instrumentów i środków naprawczych 
najlepiej nadających się do zastosowania 
w przypadku problemów w zakresie 
konkurencji na odnośnych rynkach.
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Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowana poprawka uwzględnia rolę BERT określoną w art. 7.

Poprawka 247
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Krajowe organy regulacyjne 
przyczyniają się do rozwoju rynku
wewnętrznego poprzez współpracę z 
Komisją i Urzędem celem zapewnienia 
jednolitego wdrażania we wszystkich 
państwach członkowskich przepisów 
niniejszej dyrektywy i dyrektyw 
szczegółowych. W tym celu organy 
współpracują w szczególności z Komisją i 
Urzędem przy identyfikacji rodzajów 
instrumentów i środków naprawczych 
najlepiej nadających się do zastosowania w 
określonych sytuacjach rynkowych.

2. Krajowe organy regulacyjne 
przyczyniają się do rozwoju rynku 
wewnętrznego poprzez współpracę z 
Komisją i BERT celem osiągnięcia celów 
określonych w art. 8 i zapewnienia 
jednolitego wdrażania we wszystkich 
państwach członkowskich przepisów 
niniejszej dyrektywy i dyrektyw 
szczegółowych. W tym celu organy 
współpracują w szczególności z Komisją i 
BERT przy identyfikacji rodzajów 
instrumentów i środków naprawczych 
najlepiej nadających się do zastosowania w 
określonych sytuacjach rynkowych.

Or. es

Uzasadnienie

Należy wspomnieć o konieczności osiągnięcia celów ogólnych dyrektywy.

Poprawka 248
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 7 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Krajowe organy regulacyjne 
przyczyniają się do rozwoju rynku 
wewnętrznego poprzez współpracę z 
Komisją i Urzędem celem zapewnienia 
jednolitego wdrażania we wszystkich 
państwach członkowskich przepisów 
niniejszej dyrektywy i dyrektyw 
szczegółowych. W tym celu organy 
współpracują w szczególności z Komisją i 
Urzędem przy identyfikacji rodzajów 
instrumentów i środków naprawczych 
najlepiej nadających się do zastosowania w 
określonych sytuacjach rynkowych.

2. Krajowe organy regulacyjne 
przyczyniają się do rozwoju rynku 
wewnętrznego poprzez współpracę z 
Komisją i w ramach BERT celem 
zapewnienia jednolitego wdrażania we 
wszystkich państwach członkowskich 
przepisów niniejszej dyrektywy i dyrektyw 
szczegółowych. W tym celu organy 
współpracują w ramach BERT przy 
identyfikacji rodzajów instrumentów i 
środków naprawczych najlepiej nadających 
się do zastosowania w określonych 
sytuacjach rynkowych.

Or. de

Poprawka 249
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 7 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przed podjęciem środka regulującego 
rynek hurtowy, krajowe organy 
regulacyjne oceniają zakłócenia rynku na 
szczeblu detalicznym. W szczególności 
każdy projektowany środek nakładający, 
zmieniający lub wycofujący obowiązek 
operatora na rynku hurtowym uwzględnia 
w jak największym stopniu pozycję 
rynkową każdego podmiotu na szczeblu 
detalicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne powinny uwzględniać w jak największym stopniu konkurencję na 
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szczeblu detalicznym przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu środka regulacyjnego. Z 
tego względu dyrektywy powinny wyraźnie określać, że rozporządzenie w sprawie rynku 
hurtowego wynika z gruntownej analizy oceny zakłóceń rynku na szczeblu detalicznym.

Poprawka 250
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. O ile przepisy wykonawcze przyjęte 
zgodnie z art. 7a nie stanowią inaczej, z 
chwilą zakończenia konsultacji, o których 
mowa w art. 6, jeżeli krajowy organ 
regulacyjny zamierza podjąć środek, który:

3. O ile przepisy wykonawcze przyjęte 
zgodnie z art. 7a nie stanowią inaczej, z 
chwilą zakończenia konsultacji, o których 
mowa w art. 6, lub przed ich 
zakończeniem, jeżeli taka będzie decyzja 
krajowych organów regulacyjnych podjęta 
z wyjątkowych względów, jeżeli krajowy 
organ regulacyjny zamierza podjąć środek, 
który:

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie większej elastyczności, która umożliwi w wyjątkowych 
przypadkach powiadomienie Komisji przed zakończeniem konsultacji krajowych.

Poprawka 251
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. O ile przepisy wykonawcze przyjęte 
zgodnie z art. 7a nie stanowią inaczej, z 
chwilą zakończenia konsultacji, o których 

3. Oprócz konsultacji, o których mowa w 
art. 6, jeżeli krajowy organ regulacyjny 
zamierza podjąć środek, który:
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mowa w art. 6, jeżeli krajowy organ 
regulacyjny zamierza podjąć środek, który:

Or. en

Poprawka 252
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. O ile przepisy wykonawcze przyjęte 
zgodnie z art. 7a nie stanowią inaczej, z 
chwilą zakończenia konsultacji, o których 
mowa w art. 6, jeżeli krajowy organ 
regulacyjny zamierza podjąć środek, który:

3. W oparciu o konsultacje, o których 
mowa w art. 6, jeżeli krajowy organ 
regulacyjny zamierza podjąć środek, który:

Or. en

Poprawka 253
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zapewnia on udostępnienie 
projektowanego środka Komisji, Urzędowi 
i krajowym organom regulacyjnym w 
innych państwach członkowskich, łącznie z 
uzasadnieniem tego środka, zgodnie z 
art. 5 ust. 3, i informuje Komisję oraz inne 
krajowe organy regulacyjne o takim 
środku. Krajowe organy regulacyjne oraz 
Komisja mogą przedstawić swoje uwagi 
danemu krajowemu organowi 
regulacyjnemu wyłącznie w terminie 

zapewnia on jednocześnie udostępnienie 
projektowanego środka Komisji, krajowym 
organom regulacyjnym w innych 
państwach członkowskich i BERT, łącznie 
z uzasadnieniem tego środka, zgodnie z 
art. 5 ust. 3, i informuje Komisję oraz inne 
krajowe organy regulacyjne o takim 
środku. Krajowe organy regulacyjne, 
BERT oraz Komisja mogą przedstawić 
swoje uwagi danemu krajowemu organowi 
regulacyjnemu wyłącznie w terminie 
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jednego miesiąca. Termin jednomiesięczny 
nie może zostać przedłużony.

jednego miesiąca lub w terminie 
określonym w art. 6, jeżeli jest to termin 
dłuższy. Termin jednomiesięczny nie może 
zostać przedłużony.

Or. en

Poprawka 254
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zapewnia on udostępnienie 
projektowanego środka Komisji, Urzędowi 
i krajowym organom regulacyjnym w 
innych państwach członkowskich, łącznie z 
uzasadnieniem tego środka, zgodnie z 
art. 5 ust. 3, i informuje Komisję oraz inne 
krajowe organy regulacyjne o takim 
środku. Krajowe organy regulacyjne oraz 
Komisja mogą przedstawić swoje uwagi 
danemu krajowemu organowi 
regulacyjnemu wyłącznie w terminie 
jednego miesiąca. Termin jednomiesięczny 
nie może zostać przedłużony.

zapewnia on udostępnienie 
projektowanego środka Komisji, BERT i
krajowym organom regulacyjnym w 
innych państwach członkowskich, łącznie z 
uzasadnieniem tego środka, zgodnie z 
art. 5 ust. 3, i informuje Komisję oraz inne 
krajowe organy regulacyjne o takim 
środku. Krajowe organy regulacyjne oraz 
Komisja mogą przedstawić swoje uwagi 
danemu krajowemu organowi 
regulacyjnemu wyłącznie w terminie 
jednego miesiąca. Termin jednomiesięczny 
nie może zostać przedłużony.

Or. en

Poprawka 255
Reino Paasilinna

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nałożenia, zmiany lub wycofania 
obowiązku operatora na podstawie art. 16 

skreślona
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w związku z art. 5 i art. 9 do 13 
dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o 
dostępie) i art. 17 dyrektywy 2002/22/WE 
(dyrektywy o usłudze powszechnej),

Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzenie prawa weta Komisji na środki zaradcze nie ma uzasadnienia. Organy krajowe 
mają większą wiedzę na temat rynków łączności o charakterze krajowym lub reginalnym. 
Komisja ma już prawo weta w sprawie definicji rynku i wyznaczania operatorów o znaczącej 
pozycji rynkowej. Należy pozostawić pewne pole manewru organom krajowym w celu 
uwzględnienia okoliczności krajowych.

Spójność we wdrażaniu dyrektyw − w razie potrzeby − może być zwiększona poprzez 
przyjęcie zaleceń w sprawie ujednoliconego stosowania dyrektyw, a także poprzez 
wzmocnienie współpracy pomiędzy krajowymi organami regulującymi w ramach istniejących 
struktur.

Poprawka 256
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Rozszerzenie prawa weta nie jest konieczne. Obecny system działa i nie potrzeba kolejnego 
scentralizowanego procesu podejmowania decyzji na szczeblu UE. 
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Poprawka 257
Nikolaos Vakalis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzenie prawa weta Komisji jest zbędne i przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. 
Obecny system pozwalał na uzyskanie ogólnie spójnych wyników. Centralne prawo weta 
zwiększyłoby ryzyko „szablonowego” podejścia. Warunki rynkowe różnią się znacznie 
pomiędzy państwami członkowskimi, dlatego też ostateczna indywidualna decyzja regulacyjna 
powinna być podejmowana na szczeblu krajowym z wykorzystaniem krajowych ekspertyz. 
Obecne ramy regulacyjne przewidują już silne zaangażowanie Komisji, która może 
wypowiedzieć się w sprawie indywidualnych obowiązków (środków naprawczych). Krajowe 
organy regulacyjne muszą w jak największym stopniu uwzględnić te uwagi.

Poprawka 258
Erika Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona
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(dyrektywy o usłudze powszechnej),

Or. en

Uzasadnienie

Komisja nie powinna mieć prawa weta w sprawie środków naprawczych. Krajowe organy 
regulacyjne są lepiej poinformowane, jeżeli chodzi o rynki krajowe i mają lepszy kontakt z 
uczestnikami rynku. Takie weto naruszyłoby konkurencję regulacyjną pomiędzy krajowymi 
organami regulacyjnymi; weto przeciw konkretnemu środkowi naprawczemu nałożonemu 
przez jeden z krajowych organów regulacyjnych utrudniło by bardzo skorzystanie z tego 
środka naprawczego w innym państwie członkowskim, nawet jeżeli ów środek naprawczy 
byłby w tym przypadku odpowiedni w świetle krajowych warunków rynkowych i ścieżki 
zależności.

Poprawka 259
Erika Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Komisja nie powinna mieć prawa weta w sprawie środków naprawczych. Krajowe organy 
regulacyjne są lepiej poinformowane, jeżeli chodzi o rynki krajowe i mają lepszy kontakt z 
uczestnikami rynku. Takie weto naruszyłoby konkurencję regulacyjną pomiędzy krajowymi 
organami regulacyjnymi; weto przeciw konkretnemu środkowi naprawczemu nałożonemu 
przez jeden z krajowych organów regulacyjnych utrudniło by bardzo skorzystanie z tego 
środka naprawczego w innym państwie członkowskim, nawet jeżeli ów środek naprawczy 
byłby w tym przypadku odpowiedni w świetle krajowych warunków rynkowych i ścieżki 
zależności.

Poprawka 260
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Należy odrzucić prawo weta Komisji przeciwko środkom zaradczym. W zamian za to należy 
preferować nową procedurę „współregulacji” opartą na ścisłej współpracy między Komisją, 
BERT i krajowym organem regulacyjnym.
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Poprawka 261
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. W ciągu dwumiesięcznego okresu, o 
którym mowa w ust. 4, Komisja może 
podjąć decyzję dotyczącą projektowanego 
środka, o którym mowa w ust. 4 lit. a) i lit. 
b) niniejszego artykułu, wymagającą od 
właściwego organu regulacyjnego 
wycofania projektowanego środka i/lub, 
gdy stosowne, wydać zalecenie dotyczące 
projektowanego środka, o którym mowa w 
ust. 4 lit. c). Przed wydaniem decyzji i/lub 
zalecenia Komisja uwzględnia w jak 
największym stopniu opinię BERT. Decyzji 
i/lub zaleceniu towarzyszy szczegółowa i 
obiektywna analiza, dlaczego Komisja 
uznaje, że projektowany środek nie 
powinien zostać przyjęty, łącznie ze 
szczegółowymi propozycjami w sprawie 
zmiany projektowanego środka.

Or. es

Poprawka 262
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W ciągu dwumiesięcznego okresu, o 
którym mowa w ust. 4, Komisja może 
podjąć decyzję wymagającą od 
właściwego krajowego organu 
regulacyjnego wycofania projektowanego 
środka. Przed wydaniem decyzji Komisja 

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

projektowanego środka. Przed wydaniem 
decyzji Komisja uwzględnia w jak 
największym stopniu opinię Urzędu 
przekazaną zgodnie z art. 5 rozporządzenia 
[…/WE]. Decyzji towarzyszy szczegółowa 
i obiektywna analiza, dlaczego Komisja 
uznaje, że projektowany środek nie 
powinien zostać przyjęty, łącznie ze 
szczegółowymi propozycjami w sprawie 
zmiany projektowanego środka.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wybrać rozwiązanie bardziej zrównoważone: zamiast przyznawać Komisji możliwość 
złożenia weta wobec danego środka zaradczego, należy wprowadzić „dialog regulacyjny” 
dotyczący odpowiedniości i skuteczności tego środka z udziałem krajowego organu 
regulacyjnego proponującego dany środek oraz sieci krajowych organów regulacyjnych. 
Celem tego dialogu, w trakcie którego poglądy podmiotów działających na rynku powinny 
być odpowiednio uwzględnione przez wszystkich uczestników, jest osiągnięcie porozumienia 
w sprawie najwłaściwszego i najskuteczniejszego środka.

Poprawka 263
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

zalecenie dotyczące kształtu środka 
regulującego. Zalecenie to przedstawiane 
jest krajowemu organowi regulacyjnemu. 
Krajowy organ regulacyjny w jak 
największym stopniu uwzględnia 
zalecenie, może jednak poczynić od niego 
odstępstwo. Takie odstępstwo wymaga 
przedstawienia Komisji i BERT 
wyczerpującego uzasadnienia.

Or. de

Uzasadnienie

BERT powinien uzyskać prawo do wydawania zaleceń dotyczących kształtu środka 
regulującego. Nie należy uprawniać Komisji do ustanawiania kształtu środka; w ten sposób 
można będzie w optymalny sposób wykorzystać praktyczne doświadczenia BERT i zapobiec 
jednostronnemu przyrostowi kompetencji w Komisji. Krajowy organ regulacyjny musi w jak 
największym stopniu uwzględnić zalecenie BERT. Odstępstwo od zalecenia powinno być 
jednak możliwe w przypadku gdy można je wyczerpująco uzasadnić.

Poprawka 264
Reino Paasilinna

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. W ciągu dwumiesięcznego okresu, o 
którym mowa w ust. 4, Komisja może 
podjąć decyzję wymagającą od właściwego 
krajowego organu regulacyjnego 
wycofania projektowanego środka. Decyzji 
towarzyszy szczegółowa i obiektywna 
analiza, dlaczego Komisja uznaje, że 
projektowany środek nie powinien zostać 
przyjęty, łącznie ze szczegółowymi 
propozycjami w sprawie zmiany 
projektowanego środka.
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Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzenie prawa weta Komisji na środki zaradcze nie ma uzasadnienia. Organy krajowe 
mają większą wiedzę na temat rynków łączności o charakterze krajowym lub reginalnym. 
Komisja ma już prawo weta w sprawie definicji rynku i wyznaczania operatorów o znaczącej 
pozycji rynkowej. Należy pozostawić pewne pole manewru organom krajowym w celu 
uwzględnienia okoliczności krajowych.

Spójność we wdrażaniu dyrektyw − w razie potrzeby − może być zwiększona poprzez 
przyjęcie zaleceń w sprawie ujednoliconego stosowania dyrektyw, a także poprzez 
wzmocnienie współpracy pomiędzy krajowymi organami regulującymi w ramach istniejących 
struktur.

Poprawka 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W odniesieniu do środków, o których 
mowa w ust. 4 lit. c), wyrażenie 
poważnych wątpliwości przez Komisję 
rozpoczyna dialog regulacyjny między 
krajowym organem regulacyjnym a siecią 
krajowych organów regulacyjnych, 
którego celem jest określenie 
najodpowiedniejszego 
i najskuteczniejszego środka służącego 
rozwiązaniu danego problemu związanego 
z konkurencją, jednocześnie należycie 
uwzględniając poglądy podmiotów 
działających na rynku oraz spójność 
takich środków na rynku wewnętrznym.
Czas trwania dialogu regulacyjnego nie 
może w żadnym wypadku przekroczyć 
dwumiesięcznego okresu wymaganego na 
mocy ust. 4.
Jeżeli na zakończenie dialogu 
regulacyjnego sieć krajowych organów 
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regulacyjnych potwierdzi odpowiedniość 
danego środka większością dwóch 
trzecich, krajowy organ regulacyjny może 
przyjąć ten środek. Jeżeli sieć krajowych 
organów regulacyjnych nie przyjmie 
takiego potwierdzenia, Komisja może 
wyrazić poważne wątpliwości poprzez 
decyzję nakładającą na krajowy organ 
regulacyjny wymóg wycofania projektu 
danego środka.
Krajowy organ regulacyjny ma prawo 
wycofać projekt danego środka 
w dowolnym momencie dialogu 
regulacyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wybrać rozwiązanie bardziej zrównoważone: zamiast przyznawać Komisji możliwość 
złożenia weta wobec danego środka zaradczego, należy wprowadzić „dialog regulacyjny” 
dotyczący odpowiedniości i skuteczności tego środka z udziałem krajowego organu 
regulacyjnego proponującego dany środek oraz sieci krajowych organów regulacyjnych. 
Celem tego dialogu, w trakcie którego poglądy podmiotów działających na rynku powinny 
być odpowiednio uwzględnione przez wszystkich uczestników, jest osiągnięcie porozumienia 
w sprawie najwłaściwszego i najskuteczniejszego środka.

Poprawka 266
Erika Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W okresie trzech miesięcy od wydania 
przez Komisję decyzji zgodnie z ust. 5, 
wymagającej od krajowego organu 
regulacyjnego wycofania projektowanego 
środka, krajowy organ regulacyjny 
zmienia lub cofa projektowany środek.
Jeżeli projektowany środek zostanie 
zmieniony, krajowy organ regulacyjny 

skreślona
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przystępuje do konsultacji publicznych 
zgodnie z procedurami, o których mowa w 
art. 6, i ponownie zgłasza zmieniony 
projektowany środek Komisji zgodnie z 
przepisami ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja nie powinna mieć prawa weta w sprawie środków naprawczych. Krajowe organy 
regulacyjne są lepiej poinformowane, jeżeli chodzi o rynki krajowe i mają lepszy kontakt z 
uczestnikami rynku.  Takie weto naruszyłoby konkurencję regulacyjną pomiędzy krajowymi 
organami regulacyjnymi; weto przeciw konkretnemu środkowi naprawczemu nałożonemu 
przez jeden z krajowych organów regulacyjnych utrudniło by bardzo skorzystanie z tego 
środka naprawczego w innym państwie członkowskim, nawet jeżeli ów środek naprawczy 
byłby w tym przypadku odpowiedni w świetle krajowych warunków rynkowych i ścieżki 
zależności.

Poprawka 267
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Należy odrzucić prawo weta Komisji przeciwko środkom zaradczym. W zamian za to należy 
preferować nową procedurę „współregulacji” opartą na ścisłej współpracy między Komisją, 
BERT i krajowym organem regulacyjnym.

Poprawka 268
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Dla zachowania spójności z poprzednim ustępem i w związku z terminem należy zapewnić 
większą elastyczność i więcej czasu krajowym organom regulacyjnym na przyjęcie środka
zaproponowanego przez Komisję.
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Poprawka 269
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy wybrać rozwiązanie bardziej zrównoważone: zamiast przyznawać Komisji możliwość 
złożenia weta wobec danego środka zaradczego, należy wprowadzić „dialog regulacyjny” 
dotyczący odpowiedniości i skuteczności tego środka z udziałem krajowego organu 
regulacyjnego proponującego dany środek oraz sieci krajowych organów regulacyjnych. 
Celem tego dialogu, w trakcie którego poglądy podmiotów działających na rynku powinny 
być odpowiednio uwzględnione przez wszystkich uczestników, jest osiągnięcie porozumienia 
w sprawie najwłaściwszego i najskuteczniejszego środka.

Poprawka 270
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

7. Dany krajowy organ regulacyjny
uwzględnia przede wszystkim uwagi innych 
krajowych organów regulacyjnych oraz 
Komisji i może, z wyjątkiem sytuacji 
określonych w ust. 4, przyjąć proponowany 
odpowiedni środek, a w przypadku 
przyjęcia tego środka powiadamia o tym 
Komisję. Każdy inny organ krajowy 
wykonujący funkcje zgodnie z niniejszą 
dyrektywą lub dyrektywami 
szczegółowymi uwzględnia także przede 
wszystkim uwagi Komisji.

7. Dany krajowy organ regulacyjny 
uwzględnia w jak największym stopniu
uwagi innych krajowych organów 
regulacyjnych oraz Komisji i może, z 
wyjątkiem sytuacji określonych w ustępie 
4 lit. a) i lit. b), przyjąć proponowany 
odpowiedni środek, a w przypadku 
przyjęcia tego środka powiadamia o tym 
Komisję. Każdy inny organ krajowy 
wykonujący funkcje zgodnie z niniejszą 
dyrektywą lub dyrektywami 
szczegółowymi uwzględnia także w jak 
największym stopniu uwagi Komisji. Jeżeli 
krajowy organ regulacyjny zdecyduje nie 
przyjmować projektowanego środka w 
oparciu o zalecenie przyjęte dla ust. 5, 
publikuje powody i uzasadnienie swej 
decyzji i powiadamia o tym Komisję.

Or. es

Uzasadnienie

Dla zachowania spójności z poprzednim ustępem i w związku z terminem należy zapewnić 
większą elastyczność i więcej czasu krajowym organom regulacyjnym na przyjęcie środka 
zaproponowanego przez Komisję.

Poprawka 271
Erika Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dany krajowy organ regulacyjny 
weźmie przede wszystkim pod uwagę 
opinie innych krajowych organów 
regulacyjnych oraz Komisji i będzie mógł, 
z wyjątkiem sytuacji określonych w ustępie 
4, podjąć proponowany odpowiedni 

7. Dany krajowy organ regulacyjny 
weźmie w jak największym stopniu pod 
uwagę opinie innych krajowych organów 
regulacyjnych, BERT oraz Komisji i 
będzie mógł, z wyjątkiem sytuacji 
określonych w ustępie 4, podjąć 
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środek, zaś w przypadku podjęcia tego 
środka - powiadomić o tym Komisję.
Każdy inny organ krajowy wykonujący 
funkcje zgodnie z niniejszą dyrektywą lub 
dyrektywami szczegółowymi uwzględnia 
także przede wszystkim uwagi Komisji.

proponowany odpowiedni środek, zaś w 
przypadku podjęcia tego środka -
powiadomić o tym Komisję.

Or. en

Poprawka 272
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W przypadku zmiany projektowanego 
środka zgodnie z ust. 6, Komisja może 
podjąć decyzję wymagającą od krajowego 
organu regulacyjnego nałożenia 
szczegółowego obowiązku zgodnego z art. 
9–13a dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy 
o dostępie) i art. 17 dyrektywy 
2002/22/WE (dyrektywy o usłudze 
powszechnej) w określonym terminie.

skreślony

Komisja dąży wówczas do osiągnięcia tych 
samych celów polityki, jakie zostały 
ustalone dla krajowych organów 
regulacyjnych w art. 8. Komisja 
uwzględnia przede wszystkim opinię 
Urzędu przekazaną jej zgodnie z art. 6 
rozporządzenia […./WE], w szczególności 
przy opracowywaniu szczegółów 
nakładanego obowiązku albo 
obowiązków.

Or. es

Uzasadnienie

Wyjaśnienie definicji, która w większym stopniu dotyczy sieci łączności elektronicznej niż 
publicznych sieci łączności.
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Poprawka 273
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W przypadku zmiany projektowanego 
środka zgodnie z ust. 6, Komisja może 
podjąć decyzję wymagającą od krajowego 
organu regulacyjnego nałożenia 
szczegółowego obowiązku zgodnego z art. 
9–13a dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy 
o dostępie) i art. 17 dyrektywy 
2002/22/WE (dyrektywy o usłudze 
powszechnej) w określonym terminie.

skreślony

Komisja dąży wówczas do osiągnięcia tych 
samych celów polityki, jakie zostały 
ustalone dla krajowych organów 
regulacyjnych w art. 8. Komisja 
uwzględnia przede wszystkim opinię 
Urzędu przekazaną jej zgodnie z art. 6 
rozporządzenia […./WE], w szczególności 
przy opracowywaniu szczegółów 
nakładanego obowiązku albo 
obowiązków.

Or. de

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby, aby decyzje podejmowane do tej pory przez krajowe organy regulacyjne w 
nowym systemie były podejmowane prze organ UE.

Poprawka 274
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 7 – ustęp 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W przypadku zmiany projektowanego 
środka zgodnie z ust. 6, Komisja może 
podjąć decyzję wymagającą od krajowego 
organu regulacyjnego nałożenia 
szczegółowego obowiązku zgodnego z art. 
9–13a dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy 
o dostępie) i art. 17 dyrektywy 
2002/22/WE (dyrektywy o usłudze 
powszechnej) w określonym terminie.

skreślona

Komisja dąży wówczas do osiągnięcia tych 
samych celów polityki, jakie zostały 
ustalone dla krajowych organów 
regulacyjnych w art. 8. Komisja 
uwzględnia przede wszystkim opinię 
Urzędu przekazaną jej zgodnie z art. 6 
rozporządzenia […./WE], w szczególności 
przy opracowywaniu szczegółów 
nakładanego obowiązku albo 
obowiązków.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji stanowiłby poważny precedens w prawodawstwie dotyczącym rynku 
wewnętrznego, ponieważ organ UE zastępowałby decyzję organu krajowego. Narusza to 
całkowicie system równowagi politycznej określony w traktacie UE, zgodnie z którym władze 
krajowe wdrażają prawo wspólnotowe pod kontrolą Trybunału oraz z ewentualną 
możliwością wszczęcia przez Komisję procedury dotyczącej uchybienia zobowiązaniom.

Poprawka 275
Reino Paasilinna

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W przypadku zmiany projektowanego 
środka zgodnie z ust. 6, Komisja może 

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

Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzenie prawa weta Komisji na środki zaradcze nie ma uzasadnienia. Organy krajowe 
mają większą wiedzę na temat rynków łączności o charakterze krajowym lub reginalnym. 
Komisja ma już prawo weta w sprawie definicji rynku i wyznaczania operatorów o znaczącej 
pozycji rynkowej. Należy pozostawić pewne pole manewru organom krajowym w celu 
uwzględnienia okoliczności krajowych.

Spójność we wdrażaniu dyrektyw − w razie potrzeby − może być zwiększona poprzez 
przyjęcie zaleceń w sprawie ujednoliconego stosowania dyrektyw, a także poprzez 
wzmocnienie współpracy pomiędzy krajowymi organami regulującymi w ramach istniejących 
struktur.

Poprawka 276
Nikolaos Vakalis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W przypadku zmiany projektowanego 
środka zgodnie z ust. 6, Komisja może 
podjąć decyzję wymagającą od krajowego 

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

Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzenie prawa weta Komisji jest zbędne i przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. 
Obecny system pozwalał na uzyskanie ogólnie spójnych wyników. Centralne prawo weta 
zwiększyłoby ryzyko „szablonowego” podejścia. Warunki rynkowe różnią się znacznie 
pomiędzy państwami członkowskimi, dlatego też ostateczna indywidualna decyzja regulacyjna 
powinna być podejmowana na szczeblu krajowym z wykorzystaniem krajowych ekspertyz. 
Obecne ramy regulacyjne przewidują już silne zaangażowanie Komisji, która może 
wypowiedzieć się w sprawie indywidualnych obowiązków (środków naprawczych). Krajowe 
organy regulacyjne muszą w jak największym stopniu uwzględnić te uwagi.

Poprawka 277
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Or. es

Uzasadnienie

Obowiązek powiadomienia Komisji o ostatecznych projektowanych środkach został już 
uwzględniony w ust. 7 artykułu.

Poprawka 278
Erika Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 279
Mary Honeyball

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) Dodaje się następujący artykuł:
„Artykuł -7a

Procedura dotycząca spójnego stosowania 
środków naprawczych

1. W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny zamierza przyjąć środek w 
celu nałożenia, zmiany lub wycofania 
obowiązku operatora na podstawie art. 16 
w związku z art. 5 i art. od 9 do 13 oraz 
art. 13a i 13 b dyrektywy 2002/19/WE 
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(dyrektywy o dostępie) i art. 17 dyrektywy 
2002/22/WE (dyrektywy o usłudze 
powszechnej), Komisja i krajowe organy 
regulacyjne w innych państwach 
członkowskich mogą w terminie jednego 
miesiąca od zgłoszenia projektowanego 
środka przedstawić właściwemu 
krajowemu organowi regulacyjnemu 
uwagi. 
2. Jeśli projektowany środek dotyczy 
nałożenia, zmiany lub wycofania 
obowiązku, Komisja może w tym samym 
terminie zgłosić właściwemu krajowemu 
organowi regulacyjnemu i BERT powody, 
dla których uważa, że przyjęcie 
projektowanego środka stworzyłoby 
ograniczenie dla jednolitego rynku lub dla 
których żywi poważne wątpliwości co do 
jego zgodności z prawem wspólnotowym. 
W takim przypadku projektowany środek 
nie jest przyjmowany w kolejnych dwóch 
miesiącach następujących po zgłoszeniu 
dokonanym przez Komisję. W przypadku 
braku takiego zgłoszenia właściwy 
krajowy organ regulacyjny może przyjąć 
projektowany środek, uwzględniając w jak 
największym stopniu wszelkie uwagi 
Komisji lub każdego innego krajowego 
organu regulacyjnego.
3. W terminie dwóch miesięcy, o którym 
mowa w ust. 2, Komisja, BERT i właściwy 
krajowy organ regulacyjny ściśle 
współpracują w celu określenia 
najwłaściwszego i najskuteczniejszego 
środka w świetle celów ustanowionych w 
art. 8, biorąc jednocześnie pod uwagę 
opinie uczestników rynku i konieczność 
zapewnienia rozwoju spójnej praktyki 
regulacyjnej.
W tym samym dwumiesięcznym terminie 
BERT, podejmując decyzję zwykłą 
większością głosów, wydaje uzasadnioną 
opinię potwierdzającą stosowność i 
skuteczność projektowanego środka lub 
wskazującą, że projektowany środek 
powinien być zmieniony, i przedstawiającą 
określone propozycje realizacji tego celu. 
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Opinia jest podawana do wiadomości 
publicznej.
Komisja może, uwzględniając w jak 
największym stopniu tę opinię, przyjąć 
zalecenie dla właściwego krajowego 
organu regulacyjnego, aby wprowadził on 
zmiany do projektowanego środka, i może 
przedstawić szczegółowe propozycje 
realizacji tego celu. Krajowy organ
regulacyjny musi uwzględnić to zalecenie 
w jak największym stopniu. W przypadku 
niezastosowania się krajowego organu 
regulacyjnego do zalecenia, przedstawia 
on uzasadnione wyjaśnienie takiego 
działania.”

Or. en

Uzasadnienie

Podobne do poprawki sprawozdawcy nr 17.  Rozdział funkcji powinien być traktowany w taki 
sam sposób, w jaki traktowane są wszystkie inne środki naprawcze.

Konieczne jest wyjaśnienie, że krajowe organy regulacyjne nie są zobowiązane do 
uwzględniania w jak największym stopniu zarówno opinii Komisji, jak i BERT. Jeśli BERT i 
Komisja wydałyby różne zalecenia, prowadziłoby to do braku pewności prawnej.

Poprawka 280
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Dodaje się art. 7a w brzmieniu:
„Artykuł -7a

Procedura spójnego wdrażania 
proponowanych rozwiązań.

1. W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny zamierza przyjąć środek 
w celu nałożenia, zmiany lub wycofania 
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obowiązku operatora na podstawie art. 16 
w związku z art. 5 i art. 9 do 13 dyrektywy 
2002/19/WE (dyrektywy o dostępie) i 
art. 17 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywy 
o usłudze powszechnej), Komisja i 
krajowe organy regulacyjne w pozostałych 
państwach członkowskich mogą w 
terminie jednego miesiąca od zgłoszenia 
projektowanego środka przedstawić 
właściwemu krajowemu organowi 
regulacyjnemu swoje uwagi.
2. Komisja może w tym samym terminie 
zgłosić właściwemu krajowemu organowi 
regulacyjnemu i Organowi Europejskich 
Regulatorów w Telekomunikacji (Body of 
the European Regulators in 
Telecommunications - BERT) powody, 
dla których uważa, że projektowany 
środek tworzy ograniczenie dla 
jednolitego rynku lub dla których żywi 
poważne wątpliwości co do jego zgodności 
z prawem wspólnotowym. W takim 
przypadku przyjęcie proponowanego 
środka zostaje odroczone o dodatkowe 
dwa miesiące od momentu powiadomienia 
Komisji.
Wobec braku powiadomienia 
zainteresowany krajowy organ 
regulacyjny może przyjąć proponowany 
środek, uwzględniając w jak największym 
stopniu wszelkie uwagi Komisji lub 
innego krajowego organu regulacyjnego.
3. W terminie dwóch miesięcy, o którym 
mowa w ust. 2, Komisja, BERT i właściwy 
krajowy organ regulacyjny ściśle 
współpracują w celu określenia 
najwłaściwszego i najskuteczniejszego 
środka w świetle celów ustanowionych 
w art. 8, biorąc jednocześnie pod uwagę 
opinie uczestników rynku i konieczność 
zapewnienia rozwoju spójnej praktyki 
regulacyjnej.
W tym samym okresie dwóch miesięcy 
BERT, podejmując decyzję większością 
dwóch trzecich głosów, wydaje 
uzasadnioną opinię potwierdzającą 
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stosowność i skuteczność projektowanego 
środka lub wskazującą, że projektowany 
środek musi zostać zmieniony, 
przedstawiając odpowiednie propozycje. 
Opinia jest podawana do wiadomości 
publicznej.
Jeżeli BERT stwierdzi w opinii, że 
proponowany środek musi zostać 
zmieniony, Komisja może przyjąć 
uzasadnioną decyzję, w której 
po uwzględnieniu opinii nałoży 
na zainteresowany krajowy organ 
regulacyjny obowiązek zmiany 
proponowanego środka, przedstawiając 
odpowiednie propozycje.
Jeżeli BERT potwierdzi w opinii 
zasadność i skuteczność proponowanego 
środka, krajowy organ regulacyjny może 
przyjąć proponowany środek, 
uwzględniając w jak największym stopniu 
wszystkie zalecenia Komisji i BERT.
4. W terminie trzech miesięcy od przyjęcia 
przez Komisję, zgodnie z ust. 3 akapit 
trzeci, uzasadnionej decyzji żądającej 
od właściwego krajowego organu 
regulacyjnego zmiany projektowanego 
środka, krajowy organ regulacyjny 
zmienia lub wycofuje projektowany 
środek. Jeżeli projektowany środek 
zostanie zmieniony, krajowy organ 
regulacyjny przystępuje do konsultacji 
publicznych zgodnie z procedurami, 
o których mowa w art. 6, i ponownie 
zgłasza zmieniony projektowany środek 
Komisji zgodnie z art. 7.”

Or. de

Uzasadnienie

Zamiast weta Komisji dotyczącego środków naprawczych proponuje się nową procedurę 
„współregulacji” opartą na ścisłej współpracy Komisji, BERT i krajowego organu 
regulacyjnego.
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Poprawka 281
Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) Dodaje się następujący artykuł:
„Artykuł -7a

Procedura dotycząca spójnego stosowania 
środków naprawczych

1. W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny zamierza przyjąć środek w 
celu nałożenia, zmiany lub wycofania 
obowiązku operatora na podstawie art. 16 
w związku z art. 5 i art. od 9 do 13 oraz 
art. 13a i 13 b dyrektywy 2002/19/WE 
(dyrektywy o dostępie) i art. 17 dyrektywy 
2002/22/WE (dyrektywy o usłudze 
powszechnej), Komisja i BERT mogą w 
terminie jednego miesiąca od zgłoszenia 
projektowanego środka przedstawić 
właściwemu krajowemu organowi 
regulacyjnemu uwagi.
2. Komisja może w tym samym terminie 
zgłosić właściwemu krajowemu organowi 
regulacyjnemu i BERT powody, dla 
których uważa, że przyjęcie 
projektowanego środka stworzyłoby 
ograniczenie dla jednolitego rynku lub dla 
których żywi poważne wątpliwości co do 
jego zgodności z prawem wspólnotowym.
W takim przypadku projektowany środek 
nie jest przyjmowany w kolejnych dwóch 
miesiącach następujących po zgłoszeniu 
dokonanym przez Komisję.
W przypadku braku takiego zgłoszenia 
właściwy krajowy organ regulacyjny może 
przyjąć projektowany środek, 
uwzględniając w jak największym stopniu 
wszelkie uwagi Komisji lub BERT.
3. W terminie dwóch miesięcy, o którym 
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mowa w ust. 2, Komisja, BERT i właściwy 
krajowy organ regulacyjny ściśle 
współpracują w celu określenia 
najwłaściwszego i najskuteczniejszego 
środka w świetle celów ustanowionych w 
art. 8, biorąc jednocześnie pod uwagę 
opinie uczestników rynku i konieczność 
zapewnienia rozwoju spójnej praktyki 
regulacyjnej.
W tym samym dwumiesięcznym terminie 
BERT, podejmując decyzję zwykłą 
większością głosów, wydaje uzasadnioną 
opinię potwierdzającą stosowność i 
skuteczność projektowanego środka lub 
wskazującą, że projektowany środek 
powinien być zmieniony, i przedstawiającą 
określone propozycje realizacji tego celu. 
Opinia jest podawana do wiadomości 
publicznej.
Komisja może, uwzględniając w jak 
największym stopniu tę opinię, podjąć 
uzasadnioną decyzję, żądając od 
właściwego krajowego organu 
regulacyjnego zmiany projektowanego 
środka i przedstawiając szczegółowe 
propozycje realizacji tego celu.
4. W terminie trzech miesięcy od przyjęcia 
przez Komisję, zgodnie z ust. 3, 
uzasadnionej decyzji żądającej od 
właściwego krajowego organu 
regulacyjnego zmiany projektowanego 
środka, krajowy organ regulacyjny 
zmienia lub wycofuje projektowany 
środek. Jeżeli projektowany środek 
zostanie zmieniony, krajowy organ 
regulacyjny przystępuje do konsultacji 
publicznych zgodnie z procedurami, o 
których mowa w art. 6, i ponownie zgłasza 
zmieniony projektowany środek Komisji 
zgodnie z przepisami ust. 7.”

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest zapewnienie możliwości podjęcia przez Komisję ostatecznej decyzji w sprawie 
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zastosowania weta, tak aby istniały wystarczające zachęty dla krajowych regulatorów i 
organu regulatorów BERT do działania w interesie jednolitego rynku, a nie „kolektywu” 
regulatorów, z których każdy reprezentuje krajowe interesy. Opublikowanie opinii BERT i 
wymóg, zgodnie z którym Komisja ma tę opinię uwzględnić w jak największym stopniu, są 
uważane za wystarczające do zapobieżenia podejmowaniu przez Komisję niewłaściwych 
decyzji.  Zgodnie z niniejszą poprawką funkcjonalny rozdział otrzymuje taki sam stopień 
przeglądu, jak inne środki. 

Poprawka 282
Anni Podimata

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Dodaje się art. -7a w brzmieniu:
„Artykuł -7a

Procedura spójnego wdrażania 
proponowanych rozwiązań

1. W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny zamierza przyjąć środek 
w celu nałożenia, zmiany lub wycofania 
obowiązku spoczywającego na operatorze 
na podstawie art. 16 w związku z art. 5 i 
art. 9 do 13 oraz art. 13 a i art. 13 b 
dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o 
dostępie) i art. 17 dyrektywy 2002/22/WE 
(dyrektywy o usłudze powszechnej), 
Komisja i krajowe organy regulacyjne 
w pozostałych państwach członkowskich 
mogą w terminie jednego miesiąca od 
zgłoszenia projektowanego środka 
przedstawić właściwemu krajowemu 
organowi regulacyjnemu swoje uwagi.
2. Jeśli projektowany środek dotyczy 
nałożenia, zmiany lub wycofania 
obowiązku innego niż obowiązki 
przewidziane w art. 13 a i 13 b dyrektywy 
2002/19/WE (dyrektywy o dostępie), 
Komisja może w terminie jednego 
miesiąca, o którym mowa w ust. 1, zgłosić 
właściwemu krajowemu organowi 
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regulacyjnemu i Organowi Europejskich 
Regulatorów w Telekomunikacji (Body of 
the European Regulators in 
Telecommunications - BERT) powody, 
dla których uważa, że projektowany 
środek tworzy ograniczenie dla 
jednolitego rynku lub dla których żywi 
poważne wątpliwości co do jego zgodności 
z prawem wspólnotowym. W takim 
przypadku przyjęcie projektowanego 
środka nie zostaje odroczone o dodatkowe 
dwa miesiące następujące po zgłoszeniu 
dokonanym przez Komisję.
W przypadku braku takiego zgłoszenia 
właściwy krajowy organ regulacyjny może 
przyjąć projektowany środek, 
uwzględniając w jak największym stopniu 
wszelkie uwagi Komisji lub innego 
krajowego organu regulacyjnego.
3. W terminie dwóch miesięcy, o którym 
mowa w ust. 2, Komisja, BERT i właściwy 
krajowy organ regulacyjny ściśle 
współpracują w celu określenia 
najwłaściwszego i najskuteczniejszego 
środka w świetle celów ustanowionych 
w art. 8, biorąc jednocześnie pod uwagę 
opinie uczestników rynku i konieczność 
zapewnienia upowszechnienia spójnych 
praktyk regulacyjnych.
W tym samym dwumiesięcznym terminie 
BERT może, podejmując decyzję zwykłą 
większością głosów, wydać uzasadnioną 
opinię potwierdzającą stosowność i 
skuteczność projektowanego środka lub 
wskazującą, że projektowany środek 
powinien być zmieniony, i przedstawiającą 
określone propozycje realizacji tego celu. 
Opinia jest podawana do wiadomości 
publicznej.
W przypadku gdy opinia wydana przez 
BERT wskazuje, że projektowany środek 
powinien być zmieniony, Komisja może, 
uwzględniając w jak największym stopniu 
tę opinię, podjąć uzasadnioną decyzję, 
żądając od właściwego krajowego organu 
regulacyjnego zmiany projektowanego 



PE407.630v01-00 68/106 AM\725136PL.doc

PL

środka i przedstawiając określone 
propozycje realizacji tego celu.
W przypadku gdy opinia wydana przez 
BERT potwierdza stosowność i 
skuteczność projektowanego środka,
właściwy krajowy organ regulacyjny może 
przyjąć projektowany środek, 
uwzględniając w jak największym stopniu 
wszelkie zalecenia Komisji i BERT.
4. Jeżeli proponowany środek dotyczy 
nałożenia, zmiany lub wycofania 
obowiązku, o którym mowa w art. 13a i 
13b dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywa o 
dostępie), jego przyjęcie zostaje odroczone 
o sześć kolejnych miesięcy od zakończenia 
okresu wyznaczonego w art. 7 ust. 3 
w celu upewnienia się, że wyczerpano 
wszystkie inne dostępne środki, o których 
mowa w art. 16 w związku z art. 5 i art. 9 
do 13 dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy 
o dostępie) i art. 17 dyrektywy 
2002/22/WE (dyrektywy o usłudze 
powszechnej).
W terminie sześciu miesięcy określonym w 
akapicie pierwszym Komisja, BERT i 
właściwy krajowy organ regulacyjny ściśle 
współpracują w celu określenia 
najwłaściwszego i najskuteczniejszego 
środka w świetle celów ustanowionych w 
art. 8, biorąc jednocześnie pod uwagę 
opinie uczestników rynku i konieczność 
upowszechnienia spójnych praktyk 
regulacyjnych.
W terminie sześciu miesięcy określonym 
w akapicie pierwszym BERT może, 
podejmując decyzję kwalifikowaną 
większością głosów, wydać uzasadnioną 
opinię potwierdzającą stosowność i 
skuteczność projektowanego środka lub 
wskazującą, że projektowany środek nie 
powinien być stosowany. Opinia jest 
podawana do wiadomości publicznej.
Dopiero po potwierdzeniu przez Komisję i 
BERT stosowności i skuteczności 
projektowanego środka właściwy krajowy 
organ regulacyjny może przyjąć 
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projektowany środek, uwzględniając w jak 
największym stopniu wszelkie zalecenia 
Komisji i BERT.
5. W terminie sześciu miesięcy 
od przyjęcia przez Komisję, zgodnie z 
ust. 3, uzasadnionej decyzji żądającej 
od właściwego krajowego organu 
regulacyjnego zmiany projektowanego 
środka krajowy organ regulacyjny 
zmienia lub wycofuje projektowany 
środek. Jeżeli projektowany środek 
zostanie zmieniony, krajowy organ 
regulacyjny przystępuje do konsultacji 
publicznych zgodnie z procedurami, 
o których mowa w art. 6, i ponownie 
zgłasza Komisji zmieniony projektowany 
środek zgodnie z art. 7.”

Or. fr

Uzasadnienie

Istotne jest przyznanie dodatkowego sześciomiesięcznego terminu, aby można było określić 
najskuteczniejszy i najodpowiedniejszy środek w świetle celów, o których mowa w art. 8. W 
tym celu konieczne jest, aby Komisja i BERT, podejmując decyzję kwalifikowaną większością 
głosów, wyraziły zgodę co do konieczności zmiany środka zaproponowanego przez krajowy 
organ regulacyjny. Inaczej krajowy organ regulacyjny w jak największym stopniu uwzględnia 
uwagi Komisji i BERT.

Poprawka 283
Pilar del Castillo Vera

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) Dodaje się następujący artykuł:
„Artykuł -7a

Procedura dotycząca spójnego stosowania 
środków naprawczych

1. W przypadku gdy krajowy organ 
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regulacyjny zamierza przyjąć środek w 
celu nałożenia, zmiany lub wycofania 
obowiązku operatora na podstawie art. 16 
w związku z art. 5 i art. od 9 do 13 oraz 
art. 13a i 13 b dyrektywy 2002/19/WE 
(dyrektywy o dostępie) i art. 17 dyrektywy 
2002/22/WE (dyrektywy o usłudze 
powszechnej), Komisja i krajowe organy 
regulacyjne w innych państwach 
członkowskich mogą w terminie jednego 
miesiąca od zgłoszenia projektowanego 
środka przedstawić właściwemu 
krajowemu organowi regulacyjnemu 
uwagi.
2. Jeśli projektowany środek dotyczy 
nałożenia, zmiany lub wycofania 
obowiązku innego niż obowiązki 
przewidziane w art. 13a i 13b dyrektywy 
2002/19/WE (dyrektywy o dostępie), 
Komisja może w tym samym terminie 
zgłosić właściwemu krajowemu organowi 
regulacyjnemu i BERT powody, dla 
których uważa, że przyjęcie 
projektowanego środka stworzyłoby 
ograniczenie dla jednolitego rynku lub dla 
których żywi poważne wątpliwości co do 
jego zgodności z prawem wspólnotowym. 
W takim przypadku projektowany środek 
nie jest przyjmowany w kolejnych dwóch 
miesiącach następujących po zgłoszeniu 
dokonanym przez Komisję.
W przypadku braku takiego zgłoszenia 
właściwy krajowy organ regulacyjny może 
przyjąć projektowany środek, 
uwzględniając w jak największym stopniu 
wszelkie uwagi Komisji lub każdego 
innego krajowego organu regulacyjnego.
3. W terminie dwóch miesięcy, o którym 
mowa w ust. 2, Komisja, BERT i właściwy 
krajowy organ regulacyjny ściśle 
współpracują w celu określenia 
najwłaściwszego i najskuteczniejszego 
środka w świetle celów ustanowionych w 
art. 8, biorąc jednocześnie pod uwagę 
opinie uczestników rynku i konieczność 
zapewnienia rozwoju spójnej praktyki 
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regulacyjnej.
W tym samym dwumiesięcznym terminie 
BERT, podejmując decyzję kwalifikowaną 
większością głosów co najmniej połowy 
plus jednego członków rady organów 
regulacyjnych, wydaje uzasadnioną opinię 
potwierdzającą stosowność i skuteczność 
projektowanego środka lub wskazującą, że 
projektowany środek powinien być 
zmieniony, i przedstawiającą określone 
propozycje realizacji tego celu. Opinia jest 
podawana do wiadomości publicznej.
W przypadku gdy BERT wydaje 
uzasadnioną opinię wskazującą, że 
projektowany środek powinien być 
zmieniony, Komisja może, uwzględniając 
w jak największym stopniu tę opinię, 
podjąć uzasadnioną decyzję, żądając od 
właściwego krajowego organu 
regulacyjnego zmiany projektowanego 
środka i przedstawiając określone 
propozycje realizacji tego celu.
W przypadku gdy BERT wydaje 
uzasadnioną opinię potwierdzającą 
stosowność i skuteczność projektowanego 
środka, właściwy krajowy organ 
regulacyjny może przyjąć projektowany 
środek, uwzględniając w jak największym 
stopniu wszelkie zalecenia Komisji i 
BERT.
4. Jeśli projektowany środek dotyczy 
nałożenia, zmiany lub wycofania 
obowiązku ustanowionego w art. 13a i 13b 
dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o 
dostępie), projektowany środek nie jest 
przyjmowany przez kolejne dwa miesiące 
po upływie terminu określonego w art. 7 
ust. 3.
W terminie dwóch miesięcy Komisja, 
BERT i właściwy krajowy organ 
regulacyjny ściśle współpracują w celu 
określenia najwłaściwszego i 
najskuteczniejszego środka w świetle 
celów ustanowionych w art. 8, biorąc 
jednocześnie pod uwagę opinie 
uczestników rynku i konieczność 
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zapewnienia rozwoju spójnej praktyki 
regulacyjnej.
W tym samym dwumiesięcznym terminie 
BERT, podejmując decyzję kwalifikowaną 
większością głosów co najmniej połowy 
plus jednego członków rady organów 
regulacyjnych, wydaje uzasadnioną opinię 
potwierdzającą stosowność i skuteczność 
projektowanego środka lub wskazującą, że 
projektowany środek nie powinien być 
stosowany. Opinia jest podawana do 
wiadomości publicznej.
Tylko w przypadku, gdy Komisja i BERT 
potwierdzą stosowność i skuteczność 
projektowanego środka, właściwy krajowy 
organ regulacyjny może przyjąć 
projektowany środek, uwzględniając w jak
największym stopniu wszelkie zalecenia 
Komisji i BERT.
5. W terminie trzech miesięcy od przyjęcia 
przez Komisję, zgodnie z ust. 3, 
uzasadnionej decyzji żądającej od 
właściwego krajowego organu 
regulacyjnego zmiany projektowanego 
środka, krajowy organ regulacyjny 
zmienia lub wycofuje projektowany 
środek. Jeżeli projektowany środek 
zostanie zmieniony, krajowy organ 
regulacyjny przystępuje do konsultacji 
publicznych zgodnie z procedurami, o 
których mowa w art. 6, i ponownie zgłasza 
zmieniony projektowany środek Komisji 
zgodnie z przepisami ust. 7.”

Or. en

Poprawka 284
Anne Laperrouze

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

6a) Dodaje się następujący artykuł:
„Artykuł -7a

Procedura dotycząca spójnego stosowania 
środków naprawczych

1. W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny zamierza przyjąć środek w 
celu nałożenia, zmiany lub wycofania 
obowiązku operatora na podstawie art. 16 
w związku z art. 5 i art. od 9 do 13 oraz 
art. 13a i 13 b dyrektywy 2002/19/WE 
(dyrektywy o dostępie) i art. 17 dyrektywy 
2002/22/WE (dyrektywy o usłudze 
powszechnej), Komisja i krajowe organy 
regulacyjne w innych państwach 
członkowskich mogą w terminie jednego 
miesiąca od zgłoszenia projektowanego 
środka przedstawić właściwemu 
krajowemu organowi regulacyjnemu 
uwagi.
2. Jeśli projektowany środek dotyczy 
nałożenia, zmiany lub wycofania 
obowiązku innego niż obowiązki 
przewidziane w art. 13a i 13b dyrektywy 
2002/19/WE (dyrektywy o dostępie), 
Komisja może, automatycznie lub na 
wniosek zainteresowanego 
przedsiębiorstwa lub stowarzyszenia 
handlowego, w tym samym terminie 
zgłosić właściwemu krajowemu organowi 
regulacyjnemu i BERT powody, dla 
których uważa, że przyjęcie 
projektowanego środka stworzyłoby 
ograniczenie dla jednolitego rynku lub dla 
których żywi poważne wątpliwości co do 
jego zgodności z prawem wspólnotowym. 
W takim przypadku projektowany środek 
nie jest przyjmowany w kolejnych dwóch 
miesiącach następujących po zgłoszeniu 
dokonanym przez Komisję.
W przypadku braku takiego zgłoszenia 
właściwy krajowy organ regulacyjny może 
przyjąć projektowany środek, 
uwzględniając w jak największym stopniu 
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wszelkie uwagi Komisji lub każdego 
innego krajowego organu regulacyjnego.
3. W terminie dwóch miesięcy, o którym 
mowa w ust. 2, Komisja, BERT i właściwy 
krajowy organ regulacyjny ściśle 
współpracują w celu określenia 
najwłaściwszego i najskuteczniejszego 
środka w świetle celów ustanowionych w 
art. 8, biorąc jednocześnie pod uwagę 
opinie uczestników rynku wyrażone 
podczas konsultacji publicznych i 
konieczność zapewnienia rozwoju spójnej 
praktyki regulacyjnej.
W tym samym dwumiesięcznym terminie 
BERT, podejmując decyzję zwykłą 
większością głosów, wydaje uzasadnioną 
opinię potwierdzającą stosowność i 
skuteczność projektowanego środka lub 
wskazującą, że projektowany środek 
powinien być zmieniony, i przedstawiającą 
określone propozycje realizacji tego celu. 
Opinia jest podawana do wiadomości 
publicznej.
W przypadku gdy BERT wydaje 
uzasadnioną opinię wskazującą, że 
projektowany środek powinien być 
zmieniony, Komisja może, uwzględniając 
w jak największym stopniu tę opinię, 
podjąć uzasadnioną decyzję, żądając od 
właściwego krajowego organu 
regulacyjnego zmiany projektowanego 
środka i przedstawiając określone 
propozycje realizacji tego celu.
W przypadku gdy BERT wydaje 
uzasadnioną opinię potwierdzającą 
stosowność i skuteczność projektowanego 
środka, właściwy krajowy organ 
regulacyjny może przyjąć projektowany 
środek, uwzględniając w jak największym 
stopniu wszelkie zalecenia Komisji i 
BERT.
4. Jeśli projektowany środek dotyczy 
nałożenia, zmiany lub wycofania 
obowiązku ustanowionego w art. 13a lub 
13b dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o 
dostępie), projektowany środek nie jest 
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przyjmowany przez kolejne dwa miesiące 
po upływie terminu określonego w art. 7 
ust. 3.
W terminie dwóch miesięcy Komisja, 
BERT i właściwy krajowy organ 
regulacyjny ściśle współpracują w celu 
określenia najwłaściwszego i 
najskuteczniejszego środka w świetle 
celów ustanowionych w art. 8, biorąc 
jednocześnie pod uwagę opinie 
uczestników rynku wyrażone podczas 
konsultacji publicznych i konieczność 
zapewnienia rozwoju spójnej praktyki 
regulacyjnej.
W tym samym dwumiesięcznym terminie 
BERT, podejmując decyzję zwykłą 
większością głosów, wydaje uzasadnioną 
opinię potwierdzającą stosowność i 
skuteczność projektowanego środka lub 
wskazującą, że projektowany środek nie 
powinien być stosowany. Opinia jest 
podawana do wiadomości publicznej.
Tylko w przypadku, gdy Komisja i BERT 
potwierdzą stosowność i skuteczność 
projektowanego środka, właściwy krajowy 
organ regulacyjny może przyjąć 
projektowany środek, uwzględniając w jak 
największym stopniu wszelkie zalecenia 
Komisji i BERT.
5. W terminie trzech miesięcy od przyjęcia 
przez Komisję, zgodnie z ust. 3, 
uzasadnionej decyzji żądającej od 
właściwego krajowego organu 
regulacyjnego zmiany projektowanego 
środka, krajowy organ regulacyjny 
zmienia lub wycofuje projektowany 
środek. Jeżeli projektowany środek 
zostanie zmieniony, krajowy organ 
regulacyjny przystępuje do konsultacji 
publicznych zgodnie z procedurami, o 
których mowa w art. 6, i ponownie zgłasza 
zmieniony projektowany środek Komisji 
zgodnie z przepisami ust. 7.”

Or. en



PE407.630v01-00 76/106 AM\725136PL.doc

PL

Poprawka 285
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może ustanowić przepisy 
wykonawcze do art. 7, definiujące formę, 
treść i stopień szczegółowości zgłoszeń 
zgodnych z art. 7 ust. 3, okoliczności, w 
których zgłoszenia nie będą wymagane 
oraz obliczanie terminów.

1. Po publicznych konsultacjach i 
zasięgnięciu opinii krajowych organów 
regulacyjnych Komisja może przyjąć 
zalecenie definiujące formę, treść i stopień 
szczegółowości zgłoszeń zgodnych z art. 7 
ust. 3, okoliczności, w których zgłoszenia 
nie będą wymagane, oraz obliczanie 
terminów.

Or. es

Uzasadnienie

Format, treść i stopień szczegółowości zmian są przedmiotem obowiązującego zalecenia 
Komisji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie zgłoszeń, terminów i konsultacji przewidzianych w 
art. 7 dyrektywy 2002/20/WE. Proponowane brzmienie tekstu, podobne do tekstu art. 15 ust. 
1, wzmacnia ten instrument.

Poprawka 286
Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może ustanowić przepisy 
wykonawcze do art. 7, definiujące formę, 
treść i stopień szczegółowości zgłoszeń 
zgodnych z art. 7 ust. 3, okoliczności, w 
których zgłoszenia nie będą wymagane 
oraz obliczanie terminów.

1. Komisja może, uwzględniając w jak 
największym stopniu opinię BERT,
ustanowić zalecenia lub wytyczne w 
odniesieniu do art. 7, definiujące formę, 
treść i stopień szczegółowości zgłoszeń 
zgodnych z art. 7 ust. 3, okoliczności, w 
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których zgłoszenia nie będą wymagane,
oraz obliczanie terminów.

Or. en

Poprawka 287
Mary Honeyball

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może ustanowić przepisy 
wykonawcze do art. 7, definiujące formę, 
treść i stopień szczegółowości zgłoszeń 
zgodnych z art. 7 ust. 3, okoliczności, w 
których zgłoszenia nie będą wymagane 
oraz obliczanie terminów.

1. Komisja, uwzględniając w jak 
największym stopniu opinię BERT, jest 
uprawniona do ustanawiania zaleceń lub 
wytycznych w odniesieniu do art. 7, 
definiujące formę, treść i stopień 
szczegółowości zgłoszeń zgodnych z art. 7 
ust. 3, okoliczności, w których zgłoszenia 
nie będą wymagane, oraz obliczanie 
terminów.

Or. en

Uzasadnienie

 Ważne jest, aby Komisja brała pod uwagę opinię BERT przed wydaniem zalecenia.

Poprawka 288
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może ustanowić przepisy 
wykonawcze do art. 7, definiujące formę, 
treść i stopień szczegółowości zgłoszeń 

1. Komisja może ustanowić przepisy 
wykonawcze do art. 7, definiujące formę i
treść zgłoszeń zgodnych z art. 7 ust. 3, 
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zgodnych z art. 7 ust. 3, okoliczności, w 
których zgłoszenia nie będą wymagane 
oraz obliczanie terminów.

okoliczności, w których zgłoszenia nie 
będą wymagane oraz obliczanie terminów.

Or. de

Uzasadnienie

Stosowanie tego przepisu wiązałoby się z nierównym traktowaniem rynków. Wszystkie analizy 
rynku muszą spełniać podstawowe wymogi. 

Środki wykonawcze mogą mieć istotny wpływ na przemysł. W tej sytuacji należy zastosować 
nową procedurę ustawodawczą.

Poprawka 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zawarte w ust. 2 pojęcie „elementów innych niż istotne” jest niejasne. Takie proponowane 
„środki wykonawcze” mogą mieć poważne skutki finansowe dla przedsiębiorstw. Wszelkie 
ewentualne zmiany należy poddać pełnej kontroli w ramach procedury legislacyjnej na 
szczeblu UE lub pozostawić państwom członkowskim.
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Poprawka 290
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Skreślenie jest zgodne z poprawką do ust. 1, ponieważ zalecenie nie może zmieniać istotnych 
elementów dyrektywy.

Poprawka 291
Erika Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Uzasadnienie

Specyfikacje proceduralne powinny mieć wyłącznie formę zalecenia, które powinno podlegać 
konsultacji z BERT.

Poprawka 292
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Stosowanie tego przepisu wiązałoby się z nierównym traktowaniem rynków. Wszystkie analizy 
rynku muszą spełniać podstawowe wymogi.

Środki wykonawcze mogą mieć istotny wpływ na przemysł. W tej sytuacji należy zastosować 
nową procedurę ustawodawczą.
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Poprawka 293
Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 294
Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Wszelkie środki wykonawcze dotyczące art. 7 powinny podlegać konsultacji z BERT.

Poprawka 295
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera a
Dyrektywy 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„O ile art. 9 w odniesieniu do 
częstotliwości radiowych nie stanowi 
inaczej, państwa członkowskie 
uwzględniają potrzebę zagwarantowania 
neutralności technologicznej regulacji i 
zapewniają, że przy wykonywaniu zadań 
prawnych określonych w niniejszej 
dyrektywie i w dyrektywach 
szczegółowych, w szczególności tych 
związanych z zapewnieniem skutecznej 
konkurencji, krajowe organy regulacyjne 
postępują analogicznie.”

O ile art. 9 w odniesieniu do częstotliwości 
radiowych nie stanowi inaczej lub co 
innego nie jest wymagane, aby osiągnąć 
cele zgodnie z ust. od 2 do 4, państwa 
członkowskie uwzględniają potrzebę 
zagwarantowania neutralności 
technologicznej regulacji na konkretnych, 
jednoznacznie określonych rynkach i 
zapewniają, że przy wykonywaniu zadań 
prawnych określonych w niniejszej 
dyrektywie i w dyrektywach 
szczegółowych, w szczególności tych 
związanych z zapewnieniem skutecznej 
konkurencji, krajowe organy regulacyjne 
postępują analogicznie.

Or. de

Uzasadnienie

Należy z zadowoleniem przyjąć koncepcję neutralności technologicznej, jednakże musi ona 
zejść na dalszy plan w przypadku konfliktu z innymi ważniejszymi celami regulacyjnymi. 
Ponadto niezbędne jest wyraźne rozgraniczenie konkretnych rynków oraz ograniczenie 
neutralności technologicznej do zdefiniowanego rynku.
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Poprawka 296
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera a
Dyrektywy 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewniając, by użytkownicy, w tym 
użytkownicy niepełnosprawni, 
użytkownicy w podeszłym wieku, i 
użytkownicy ze szczególnymi potrzebami 
społecznymi czerpali maksymalne korzyści 
z różnorodności, ceny i jakość usług;

a) zapewniając, by użytkownicy, w tym 
użytkownicy niepełnosprawni, 
użytkownicy w podeszłym wieku, i 
użytkownicy ze szczególnymi potrzebami 
społecznymi niezależnie od kosztów 
czerpali maksymalne korzyści z 
różnorodności, ceny i jakość usług oraz by
operatorzy uzyskiwali rekompensatę za 
odpowiednio udokumentowane 
ewentualne dodatkowe koszty netto 
powstałe w związku z nałożeniem 
obowiązku świadczenia odnośnych usług 
o charakterze użyteczności publicznej;

Or. de

Uzasadnienie

Rozszerzenie zobowiązań ograniczono w celu uściślenia i sformułowano tak, aby 
zobowiązania na rzecz wyrównania społecznego stanowiły usługi o charakterze użyteczności 
publicznej; świadczenie tych usług może powodować powstawanie dodatkowych kosztów 
netto po stronie operatorów, które po przedłożeniu odpowiedniego dokumentu 
potwierdzającego powinny zostać odpowiednio zrekompensowane przez sektor publiczny. 
Czynienie krajowych organów regulacyjnych odpowiedzialnymi za dostarczanie treści wydaje 
się niewłaściwe.

Poprawka 297
Gabriele Albertini

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

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

b) zapewniając, że nie występuje 
zniekształcenie czy ograniczenie 
konkurencji w sektorze łączności 
elektronicznej, w szczególności 
w odniesieniu do dostępu do usług we 
wszystkich sieciach;

Or. en

Uzasadnienie

Usługi biura numerów stanowią usługi o kluczowym znaczeniu dla użytkowników 
niepełnosprawnych i starszych, a także dla użytkowników w ogólności. Zasadnicze znaczenie 
ma udostępnienie takich usług we wszystkich sieciach telekomunikacyjnych.

Poprawka 298
Stefano Zappalà

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) zapewniając, że nie występuje 
zniekształcenie czy ograniczenie 
konkurencji w sektorze łączności 
elektronicznej, w szczególności 
w odniesieniu do dostępu do usług we 
wszystkich sieciach;

Or. en

Uzasadnienie

Usługi biura numerów stanowią usługi o kluczowym znaczeniu dla użytkowników 
niepełnosprawnych i starszych, a także dla użytkowników w ogólności. Zasadnicze znaczenie 
ma udostępnienie takich usług we wszystkich sieciach telekomunikacyjnych.
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Poprawka 299
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) zapewniając, że nie występuje 
zniekształcenie czy ograniczenie 
konkurencji w sektorze łączności 
elektronicznej, w szczególności 
w odniesieniu do dostarczania treści i
dostępu do usług we wszystkich sieciach;

Or. en

Uzasadnienie

Usługi biura numerów stanowią usługi o kluczowym znaczeniu dla użytkowników 
niepełnosprawnych i starszych, a także dla użytkowników w ogólności. Zasadnicze znaczenie 
ma udostępnienie takich usług we wszystkich sieciach telekomunikacyjnych.

Poprawka 300
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Uzasadnienie

Rozszerzenie zobowiązań ograniczono w celu uściślenia i sformułowano tak, aby 
zobowiązania na rzecz wyrównania społecznego stanowiły usługi o charakterze użyteczności 
publicznej; świadczenie tych usług może powodować powstawanie dodatkowych kosztów 
netto po stronie operatorów, które po przedłożeniu odpowiedniego dokumentu 
potwierdzającego powinny zostać odpowiednio zrekompensowane przez sektor publiczny. 
Czynienie krajowych organów regulacyjnych odpowiedzialnymi za dostarczanie treści wydaje 
się niewłaściwe.

Poprawka 301
Dragoş Florin David

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 302
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Ramy prawne dotyczące usług w zakresie telekomunikacji regulują dostęp do sieci. Nowe 
rozporządzenie nie może ingerować w treść. Zapewnia to prawo medialne w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Poprawka 303
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) zapewniając, że nie występuje 
zniekształcenie czy ograniczenie 
konkurencji w sektorze łączności 
elektronicznej, w szczególności 
w odniesieniu do dostarczania treści i
usług oraz dostępu do nich we wszystkich 
sieciach;

Or. en

Uzasadnienie

Usługi biura numerów stanowią usługi o kluczowym znaczeniu dla użytkowników 
niepełnosprawnych i starszych, a także dla użytkowników w ogólności. Zasadnicze znaczenie 
ma udostępnienie takich usług we wszystkich sieciach telekomunikacyjnych.

Poprawka 304
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

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

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

b) zapewniając, że nie występuje 
zniekształcenie, przy uwzględnieniu zasad 
dotyczących pomocy państwa, czy 
ograniczenie konkurencji w sektorze 
łączności elektronicznej, w szczególności 
w odniesieniu do dostarczania treści;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby inwestycje ze środków publicznych, które mogą odegrać ważną rolę we 
wspieraniu wprowadzania sieci szerokopasmowych, nie prowadziły do zakłóceń na rynku ani 
nie były realizowane na niesprawiedliwych warunkach w porównaniu do warunków, którym 
podlegają przedsiębiorstwa prywatne. Dlatego, w odniesieniu do wspierania konkurencji w 
sektorze telekomunikacyjnym krajowe organy regulacyjne powinny uwzględniać ogólne 
zasady dotyczące pomocy państwa.

Poprawka 305
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera c
Dyrektywy 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) współpracując z Komisją i Urzędem w 
celu rozwoju spójnych praktyk 
regulacyjnych i spójnego stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz dyrektyw 
szczegółowych

d) współpracując w ramach BERT w celu 
rozwoju spójnych praktyk regulacyjnych
biorących pod uwagę również cele 
niniejszej dyrektywy z należytym 
uwzględnieniem konkretnych warunków 
panujących na poszczególnych rynkach 
krajowych, a także spójnego stosowania
niniejszej dyrektywy oraz dyrektyw 
szczegółowych.

Or. de
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Uzasadnienie

Dyrektywy mają zastosowanie do wielu krajowych rynków o różnym stopniu rozwoju i 
odmiennych warunkach konkurencji. Należy szczególnie brać pod uwagę krajowe 
uwarunkowania zwłaszcza dlatego, że po pierwsze nie wolno przeregulować rynków, na 
których panuje skuteczna konkurencja, a po drugie regulowanie nie może też uniemożliwiać 
powstawania konkurencji na rynkach, na których jeszcze jej nie ma. BERT wydaje się 
stanowić najbardziej odpowiednie ramy dla tego celu.

Poprawka 306
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera c a (nowa)
Dyrektywy 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera da (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w ust. 2 dodaje się literę w 
następującym brzmieniu:
„da) niemniej jednak w państwach ze 
słabo rozwiniętą infrastrukturą 
stacjonarną i małym zasięgiem usług 
stacjonarnych i szerokopasmowych, 
krajowe organy regulacyjne uwzględniają 
konieczność priorytetowego traktowania 
celu, jakim jest wspieranie inwestycji, 
względem celów związanych z czystym 
wspieraniem konkurencji.”

Or. en

Poprawka 307
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera c a (nowy)
Dyrektywy 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 3a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Dodaje się ustęp w brzmieniu:
„3a. Krajowe organy regulacyjne dążą do 
stworzenia właściwego środowiska 
regulacyjnego celem wspierania 
inwestycji w nowe sieci dostępu; 
konkurencja oparta na infrastrukturze 
będzie stanowiła wyjątkową okazję do 
innowacji. Takie środowisko regulacyjne 
powinno między innymi:
a) być przewidywalne przez okres równy
okresowi potrzebnemu na uzyskanie 
dochodowości dużych inwestycji;
b) dążyć do maksymalnego zasięgu 
geograficznego konkurencji opartej na 
infrastrukturze;
c) umożliwiać osiągnięcie przewagi 
konkurencyjnej wynikającej z szybszego 
rozprzestrzeniania geograficznego 
zachęcając w ten sposób do rozwoju sieci;
d) przyciągać środki z rynków 
finansowych w celu dokonywania 
opłacanych z góry dużych inwestycji 
w nowe sieci dostępu;
e) umożliwiać elastyczne, dobrowolne 
umowy komercyjne dotyczące inwestycji 
i podziału ryzyka między operatorami 
rozwijającymi nowe sieci dostępu;
f) uwzględniać długofalowe warunki, 
które są konieczne do tego, aby inwestycja 
w nową infrastrukturę była rentowna;
g) zachęcać do maksymalnie dużej lecz 
przejrzystej elastyczności cen detalicznych 
za usługi dostarczane za pomocą takiej 
nowej infrastruktury.”

Or. en

Uzasadnienie

Przyszłościowy system dostępu do sieci nowej generacji, który jest ukierunkowany na 
stwarzanie zachęt do innowacji i inwestycji, powinien zostać zaprojektowany w sposób 
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zapewniający potencjalnym inwestorom pewność, przewidywalność i stabilność środowiska 
regulacyjnego.

Poprawka 308
Dominique Vlasto, Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) Do ust. 4 dodaje się literę w 
brzmieniu:
„ga) zapewniając współpracę między 
przedsiębiorstwami zapewniającymi sieci i 
usługi łączności elektronicznej a 
odpowiednimi sektorami w zakresie 
ochrony i wspierania zgodnych z prawem 
treści w sieciach i usługach łączności 
elektronicznej.”

Or. en

Uzasadnienie

This amendment is added to Chapter III “Tasks of national regulatory authorities”. It places 
on electronic communications services and networks an obligation to co-operate with 
intellectual property rights holders (authors, producers, performers) to work out common 
ways and means of protecting and promoting copyrighted works. Enforcement of this 
obligation is entrusted to the national regulatory authority, which is required to implement it 
in compliance with the subsidiarity principle having regard to the specific characteristics of 
the electronic communications market of the country concerned and prevailing consultative 
arrangements.

Poprawka 309
Gianni De Michelis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera e a (nowy)
Dyrektywy 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 4a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wprowadza się następujący ustęp:
4a. Krajowe organy regulacyjne dążą do 
stworzenia właściwego środowiska 
regulacyjnego dla inwestycji w nowe 
infrastruktury dostępu, które mają 
potencjał pobudzania konkurencji opartej 
na infrastrukturze;
Środowisko regulacyjne powinno między 
innymi:
a) promować inwestycje i innowacje 
uwarunkowane potrzebami rynku również 
poprzez zezwalanie na zawieranie umów 
handlowych dotyczących wspólnych 
inwestycji oraz podziału ryzyka;
b) promować gdy to tylko możliwe 
konkurencję opartą na infrastrukturze;
c) umożliwiać elastyczność cen, w tym ich 
zróżnicowanie ze względu na obszar 
geograficzny jakość usług;
d) powstrzymać się od wprowadzania 
zbędnych ograniczeń regulacyjnych w 
przypadku, kiedy przedsiębiorstwa mogą 
dojść do porozumienia handlowego;
e) zachęcać do terminowych inwestycji, w 
tym poprzez zapewnienie korzystniejszych 
warunków dla wcześniejszych inwestycji w 
nowe technologie i infrastrukturę;
f) być proporcjonalne w stosunku do 
warunków lokalnych i konkurencyjności 
danego rynku geograficznego;
g) być przewidywalne przez okres 
konieczny do tego, aby wymagane znaczne 
inwestycje w nową infrastrukturę dostępu 
stały się opłacalne;

Or. en

Uzasadnienie

The new paragraph 5 aims at specifying the objective of the regulatory framework taking into 
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consideration that the main aim of the framework is to favour the mass roll-out of Next 
Generation Access Network anywhere in Europe. To this extent, the new paragraph specifies 
that the regulatory environment seeks to: promote market driven investments and innovation, 
also by allowing investments-sharing agreements and risk sharing contracts; allow price 
flexibility including geographical and quality of service price differentiation; refrain from 
introducing unnecessary regulatory constraints where undertakings may reach commercial 
agreements; encourage timely investment also by allowing for more favourable conditions to 
earlier investments in new technologies and infrastructures; recognize the importance of 
geographical assessment of markets; be predictable for a period of time needed to remunerate 
the significant investments required by new access infrastructure.

Poprawka 310
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) W art. 8 dodaje się pkt 4a 
w brzmieniu: 

„(4a) Dla zagwarantowania celów 
politycznych, o których mowa w art. 2, 3 i 
4, krajowe organy regulacyjne powinny 
stworzyć otoczenie regulacyjne dla 
inwestycji w infrastrukturę przesyłową, 
które będzie spełniało między innymi 
następujące kryteria: 
(a) stworzenie bezpieczeństwa prawnego 
w okresie, który jest konieczny do 
zapewnienia opłacalności inwestycji;
(b) osiągnięcie możliwie największego 
rozszerzenia zasięgu geograficznego 
konkurencji opartej na platformie;
(c) umożliwienie korzystania z przewagi 
konkurencyjnej w związku z 
przyspieszonym tempem rozszerzania 
zasięgu geograficznego w celu stworzenia 
zachęt do rozbudowy sieci;
(d) przyciągnięcie kapitału rynków 
finansowych do dużych pierwotnych 



PE407.630v01-00 94/106 AM\725136PL.doc

PL

inwestycji w nowe sieci dostępu;
(e) umożliwienie dobrowolnych 
porozumień w sprawie inwestycji i 
podziału ryzyka między operatorami 
nowych sieci dostępu;
(f) uwzględnienie długoterminowych 
warunków dotyczących opłacalności 
inwestycji w nowe infrastruktury 
przesyłowe oraz wspieranie maksymalnej 
elastyczności cen usług detalicznych 
realizowanych z wykorzystaniem nowej 
infrastuktury.”

Or. de

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę rozwój sieci dostępu następnej generacji należy dostosować obowiązujące 
ramy regulacyjne do powyższych wyzwań inwestycyjnych. Regulacja musi wspierać gotowość 
uczestników rynku do inwestowania w sieć nowej generacji i do podejmowania związanego z 
tym ryzyka.

Poprawka 311
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) w art. 8 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„4a. Krajowe organy regulacyjne dążą do 
stworzenia właściwego środowiska 
regulacyjnego dla konkurencyjnych 
inwestycji w nowe sieci dostępu, co 
stanowi wyjątkową okazję do innowacji 
i konkurencji opartej na platformach, 
torując drogę dla deregulacji. Takie 
środowisko regulacyjne powinno między 
innymi:
a) być przewidywalne przez okres równy 
okresowi potrzebnemu na uzyskanie 
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dochodowości dużych inwestycji;
b) dążyć do maksymalnego zasięgu 
geograficznego konkurencji opartej na 
platformach;
c) umożliwiać osiągnięcie przewagi 
konkurencyjnej wynikającej z szybszego 
rozprzestrzeniania geograficznego, 
zachęcając w ten sposób do rozwoju sieci;
d) przyciągać środki z rynków 
finansowych w celu dokonywania 
opłacanych z góry dużych inwestycji 
w nowe sieci dostępu;
e) umożliwiać elastyczne umowy
handlowe dotyczące inwestycji i podziału 
ryzyka między operatorami nowych sieci 
dostępu.”

Or. en

Uzasadnienie

Obecne ramy regulacyjne należy dostosować do wyzwań inwestycyjnych związanych 
z wejściem na rynek sieci dostępu nowej generacji. Przepisy muszą umożliwiać podmiotom 
rynkowym inwestowanie w te sieci, a zatem uwzględniać związane z tym ryzyko.

Poprawka 312
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) W art. 8 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„4a. Krajowe organy regulacyjne dążą do 
stworzenia właściwego środowiska 
regulacyjnego dla inwestycji w nowe 
infrastruktury dostępu, które mają 
potencjał pobudzania konkurencji opartej 
na infrastrukturze.
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Środowisko regulacyjne powinno między 
innymi:
a) promować inwestycje i innowacje 
uwarunkowane potrzebami rynku również 
poprzez zezwalania na zawieranie umów 
handlowych dotyczących wspólnych 
inwestycji oraz podziału ryzyka;
b) promować gdy to tylko możliwe 
konkurencję opartą na infrastrukturze;”

Or. en

Uzasadnienie

Nowy ust. 5 ma na celu wyjaśnienie założenia ram regulacyjnych biorąc pod uwagę, że 
głównym ich  celem jest masowe wejście na wszystkie rynki w Europie sieci dostępu nowej
generacji. Dlatego też dodany ustęp wyjaśnia, że środowisko regulacyjne stara się: 
promować inwestycje i innowacje uwarunkowane potrzebami rynku, również poprzez 
zezwalanie na zawieranie umów dotyczących wspólnych inwestycji oraz podziału ryzyka.

Poprawka 313
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) W art. 8 ust. 4a dodaje się literę w 
brzmieniu:

c) nakładanie ex-ante obowiązków 
regulacyjnych tylko w przypadku braku 
skutecznej oraz zrównoważonej 
konkurencji i łagodzenie ich lub 
znoszenie, jak tylko się ona pojawi;

Or. en

Uzasadnienie

Zachowanie spójności z poprawką 20.



AM\725136PL.doc 97/106 PE407.630v01-00

PL

Poprawka 314
Mary Honeyball

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 a (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) Dodaje się art. 8a w brzmieniu:
„Artykuł 8a

Koordynacja polityki w zakresie widma 
radiowego we Wspólnocie

1. Państwa członkowskie współpracują 
między sobą i z Komisją w zakresie 
planowania strategicznego i harmonizacji 
wykorzystywania częstotliwości radiowych 
we Wspólnocie.
2. Państwa członkowskie zapewniają 
koordynację podejść politycznych i, w 
stosownych przypadkach, 
zharmonizowane warunki w odniesieniu 
do dostępności i skutecznego 
wykorzystania widma radiowego, 
konieczne do ustanowienia i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.
3. Państwa członkowskie zapewniają 
skoordynowane i terminowe dostarczanie 
informacji dotyczących rozdzielania, 
dostępności i wykorzystywania 
częstotliwości radiowych we Wspólnocie.
4. Niniejszym ustanawia się Komitet ds. 
polityki w zakresie widma radiowego, jako 
wkład w realizację celów ustanowionych 
w ust. od 1 do 3.
Komitet ten doradza Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji w 
kwestiach polityki w zakresie widma 
radiowego.
Komitet składa się z jednego 
przedstawiciela wysokiego szczebla z 
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każdego krajowego organu regulacyjnego 
odpowiedzialnego za politykę w zakresie 
widma radiowego w każdym państwie 
członkowskim. Komisja jest członkiem 
Komitetu bez prawa głosu.
5. Na wniosek Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Komisji lub z własnej inicjatywy 
Komitet ds. polityki w zakresie widma 
radiowego, podejmując decyzję zwykłą 
większością głosów, przyjmuje opinie. 
Każde państwo członkowskie ma jeden 
głos, a Komisja nie ma prawa głosu.
6. Komisja, biorąc pod uwagę w jak 
największym stopniu opinię Komitetu ds. 
polityki w zakresie widma radiowego, co 
trzy lata określa cele wspólnej polityki i 
wydaje niewiążące wytyczne dotyczące 
rozwoju polityki Wspólnoty w zakresie 
widma radiowego.
7. Komisja może, biorąc pod uwagę w jak 
największym stopniu opinię Komitetu ds. 
polityki w zakresie widma radiowego, 
zaproponować środki legislacyjne 
zmierzające do osiągnięcia celów wspólnej 
polityki, określonych w ust. 6.
8. Komitet ds. polityki w zakresie widma 
radiowego przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne
sprawozdanie ze swojej działalności.”

Or. en

Uzasadnienie

Punkty 4 i 9 zaproponowane w poprawce 23 sprawozdawców zostają skreślone. Wiążą się 
bowiem one z ryzykiem podważenia pozycji negocjacyjnej Europy uzgodnionej w wyniku 
Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) oraz są 
sprzeczne z zasadą pomocniczości.
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Poprawka 315
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 a (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) Dodaje się art. 8a w brzmieniu:
„Artykuł 8a

Koordynacja polityki w zakresie widma 
radiowego we Wspólnocie

1. Państwa członkowskie współpracują ze 
sobą i z Komisją na szczeblu europejskim i 
międzynarodowym w zakresie planowania 
strategicznego i harmonizacji 
wykorzystywania częstotliwości radiowych 
we Wspólnocie. Zapewniają spójność 
podejścia do polityki w zakresie widma z 
innymi dziedzinami polityki krajowej i 
UE, takimi jak polityka medialna.
2. Państwa członkowskie zapewniają 
koordynację podejść politycznych i, w 
stosownych przypadkach, 
zharmonizowane warunki w odniesieniu 
do dostępności i skutecznego 
wykorzystania widma radiowego, 
konieczne do ustanowienia i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
oraz w zgodzie z kwestiami 
ekonomicznymi, politycznymi, 
kulturowymi, zdrowotnymi i społecznymi 
związanymi z wykorzystaniem widma 
radiowego.
3. Państwa członkowskie zapewniają 
skoordynowane i terminowe dostarczanie 
informacji dotyczących rozdzielania, 
dostępności i wykorzystywania 
częstotliwości radiowych we Wspólnocie.
4. Państwa członkowskie zapewniają
skuteczną koordynację interesów 
wspólnotowych w organizacjach 
międzynarodowych, gdy wykorzystanie 
widma radiowego ma wpływ na politykę 
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wspólnotową.
5. Niniejszym ustanawia się Komitet ds. 
polityki w zakresie widma radiowego, jako 
wkład w realizację celów ustanowionych 
w ust. od 1 do 4.
Komitet ten doradza Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji w 
kwestiach polityki w zakresie widma 
radiowego.
Komitet składa się z jednego 
przedstawiciela wysokiego szczebla 
każdego krajowego organu regulacyjnego 
odpowiedzialnego za politykę w zakresie 
widma radiowego i jednego 
przedstawiciela wysokiego szczebla 
każdego niezależnego organu 
regulacyjnego odpowiedzialnego za 
przepisy w zakresie mediów w każdym 
państwie członkowskim. Komisja jest 
członkiem Komitetu bez prawa głosu.
6. Na wniosek Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Komisji lub z własnej inicjatywy 
Komitet ds. polityki w zakresie widma 
radiowego, podejmując decyzję 
kwalifikowaną większością głosów, 
przyjmuje opinie. Każde państwo 
członkowskie ma jeden głos, a Komisja 
nie ma prawa głosu.
7. Komisja, biorąc pod uwagę w jak 
największym stopniu opinię Komitetu ds. 
polityki w zakresie widma radiowego, co 
trzy lata określa cele wspólnej polityki i 
wydaje niewiążące wytyczne dotyczące 
rozwoju polityki Wspólnoty w zakresie 
widma radiowego.
8. Komisja może, biorąc pod uwagę w jak 
największym stopniu opinię Komitetu ds. 
polityki w zakresie widma radiowego, 
zaproponować środki legislacyjne 
zmierzające do osiągnięcia celów wspólnej 
polityki, określonych w ust. 7.
9. W razie konieczności zapewnienia 
skutecznej koordynacji interesów 
wspólnotowych w organizacjach 
międzynarodowych, Komisja może, za 
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zgodą Komitetu ds. polityki w zakresie 
widma radiowego, zaproponować mandat 
negocjacyjny Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
10. Komitet ds. polityki w zakresie widma 
radiowego przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu, państwom członkowskim, 
BERT i Radzie roczne sprawozdanie ze 
swojej działalności.”

Or. en

Uzasadnienie

Planowanie strategiczne na szczeblu UE w odniesieniu do widma radiowego wymaga 
poszanowania wiążących umów międzynarodowych oraz kompetencji państw członkowskich 
w dziedzinie widma radiowego. Tylko dzięki lepszej koordynacji podejść politycznych 
zarządzanie widmem w UE będzie się rozwijać.  Proponuje się, aby nowy, wyspecjalizowany 
komitet, w którego skład wchodzić powinien jeden przedstawiciel każdego organu regulacji 
telekomunikacji i każdego organu ds. mediów w państwach członkowskich – uwzględniając w 
ten sposób istniejące powiązania między regulowaniem transmisji a regulowaniem zawartości 
– wspierał rozwój zintegrowanej polityki UE w zakresie widma.

Poprawka 316
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 a (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) Dodaje się następujący artykuł:
„Artykuł 8a

Koordynacja polityki w zakresie widma 
radiowego we Wspólnocie

1. Państwa członkowskie współpracują ze 
sobą i z Komisją w zakresie planowania 
strategicznego i harmonizacji 
wykorzystywania częstotliwości radiowych 
we Wspólnocie. Zapewniają spójność 
podejścia do polityki w zakresie widma z 
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innymi dziedzinami polityki krajowej i 
UE, takimi jak polityka medialna.
2. Państwa członkowskie zapewniają 
koordynację podejść politycznych i, w 
stosownych przypadkach, 
zharmonizowane warunki w odniesieniu 
do dostępności i skutecznego 
wykorzystania widma radiowego, 
konieczne do ustanowienia i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
oraz w zgodzie z kwestiami 
ekonomicznymi, politycznymi, 
kulturowymi, zdrowotnymi i społecznymi 
związanymi z wykorzystaniem widma 
radiowego.
3. Państwa członkowskie zapewniają 
skoordynowane i terminowe dostarczanie 
informacji dotyczących rozdzielania, 
dostępności i wykorzystywania 
częstotliwości radiowych we Wspólnocie.
4. Państwa członkowskie zapewniają 
skuteczną koordynację interesów 
wspólnotowych w organizacjach 
międzynarodowych, gdy wykorzystanie 
widma radiowego ma wpływ na politykę 
wspólnotową.
5. Niniejszym ustanawia się Komitet ds. 
polityki w zakresie widma radiowego, jako 
wkład w realizację celów ustanowionych 
w ust. od 1 do 4. Komitet ten doradza 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji w kwestiach polityki w zakresie 
widma radiowego. Komitet składa się z 
jednego przedstawiciela wysokiego 
szczebla każdego krajowego organu 
regulacyjnego odpowiedzialnego za 
politykę w zakresie widma radiowego i 
jednego przedstawiciela wysokiego 
szczebla każdego niezależnego organu 
regulacyjnego odpowiedzialnego za 
przepisy w zakresie mediów w każdym 
państwie członkowskim. Komisja jest 
członkiem Komitetu bez prawa głosu.
6. Na wniosek Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Komisji lub z własnej inicjatywy 
Komitet ds. polityki w zakresie widma 
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radiowego, podejmując decyzję 
kwalifikowaną większością głosów, 
przyjmuje opinie. Każde państwo 
członkowskie ma jeden głos, a Komisja 
nie ma prawa głosu.
7. Komisja, biorąc pod uwagę w jak 
największym stopniu opinię Komitetu ds. 
polityki w zakresie widma radiowego, co 
trzy lata określa cele wspólnej polityki i 
wydaje niewiążące wytyczne dotyczące 
rozwoju polityki Wspólnoty w zakresie 
widma radiowego.
8. Komisja może, biorąc pod uwagę w jak 
największym stopniu opinię Komitetu ds. 
polityki w zakresie widma radiowego, 
zaproponować środki legislacyjne 
zmierzające do osiągnięcia celów wspólnej 
polityki, określonych w ust. 7.
9. W razie konieczności zapewnienia 
skutecznej koordynacji interesów 
wspólnotowych w organizacjach 
międzynarodowych, Komisja może, za 
zgodą Komitetu ds. polityki w zakresie 
widma radiowego, zaproponować mandat 
negocjacyjny Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
10. Komitet ds. polityki w zakresie widma 
radiowego przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdanie ze swojej działalności.”

Or. en

Uzasadnienie

Planowanie strategiczne na szczeblu UE w odniesieniu do widma radiowego wymaga 
poszanowania wiążących umów międzynarodowych oraz kompetencji państw członkowskich 
w dziedzinie widma radiowego. Tylko dzięki lepszej koordynacji podejść politycznych 
zarządzanie widmem w UE będzie się rozwijać.

Proponuje się, aby nowy, wyspecjalizowany komitet, w którego skład wchodzić powinien 
jeden przedstawiciel każdego organu regulacji telekomunikacji i każdego organu ds. mediów 
w państwach członkowskich – uwzględniając w ten sposób istniejące powiązania między 
regulowaniem transmisji a regulowaniem zawartości – wspierał rozwój zintegrowanej 
polityki UE w zakresie widma.
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Poprawka 317
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 a (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) Dodaje się następujący artykuł: 
„Artykuł 8a

Koordynacja polityki w zakresie widma 
radiowego we Wspólnocie

1. Państwa członkowskie współpracują ze 
sobą i z Komisją w zakresie planowania 
strategicznego i harmonizacji 
wykorzystywania częstotliwości radiowych 
we Wspólnocie. Zapewniają spójność 
podejścia do polityki w zakresie widma z 
innymi dziedzinami polityki krajowej i 
UE, takimi jak polityka medialna.
2. Państwa członkowskie zapewniają 
koordynację podejść politycznych i, w 
stosownych przypadkach, 
zharmonizowane warunki w odniesieniu 
do dostępności i skutecznego 
wykorzystania widma radiowego, 
konieczne do ustanowienia i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
oraz w zgodzie z kwestiami 
ekonomicznymi, politycznymi, 
kulturowymi, zdrowotnymi i społecznymi 
związanymi z wykorzystaniem widma 
radiowego.
3. Państwa członkowskie zapewniają 
skoordynowane i terminowe dostarczanie 
informacji dotyczących rozdzielania, 
dostępności i wykorzystywania 
częstotliwości radiowych we Wspólnocie.
4. Państwa członkowskie zapewniają 
skuteczną koordynację interesów 
wspólnotowych w organizacjach 
międzynarodowych, gdy wykorzystanie 
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widma radiowego ma wpływ na politykę 
wspólnotową.
5. Niniejszym ustanawia się Komitet ds. 
polityki w zakresie widma radiowego, jako 
wkład w realizację celów ustanowionych 
w ust. od 1 do 4. Komitet ten doradza 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji w kwestiach polityki w zakresie 
widma radiowego. Komitet składa się z 
jednego przedstawiciela wysokiego 
szczebla każdego krajowego organu 
regulacyjnego odpowiedzialnego za 
politykę w zakresie widma radiowego i 
jednego przedstawiciela wysokiego 
szczebla każdego niezależnego organu 
regulacyjnego odpowiedzialnego za 
przepisy w zakresie mediów w każdym 
państwie członkowskim. Komisja jest 
członkiem Komitetu bez prawa głosu.
6. Na wniosek Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Komisji lub z własnej inicjatywy 
Komitet ds. polityki w zakresie widma 
radiowego, podejmując decyzję 
kwalifikowaną większością głosów, 
przyjmuje opinie. Każde państwo 
członkowskie ma jeden głos, a Komisja 
nie ma prawa głosu.
7. Komisja, biorąc pod uwagę w jak 
największym stopniu opinię Komitetu ds. 
polityki w zakresie widma radiowego, co 
trzy lata określa cele wspólnej polityki i 
wydaje niewiążące wytyczne dotyczące 
rozwoju polityki Wspólnoty w zakresie 
widma radiowego.
8. Komisja może, biorąc pod uwagę w jak 
największym stopniu opinię Komitetu ds. 
polityki w zakresie widma radiowego, 
zaproponować środki legislacyjne 
zmierzające do osiągnięcia celów wspólnej 
polityki, określonych w ust. 7.
9. W razie konieczności zapewnienia 
skutecznej koordynacji interesów 
wspólnotowych w organizacjach 
międzynarodowych, Komisja może, za 
zgodą Komitetu ds. polityki w zakresie 
widma radiowego, zaproponować mandat 
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negocjacyjny Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
10. Komitet ds. polityki w zakresie widma 
radiowego przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdanie ze swojej działalności.”

Or. en

Uzasadnienie

Planowanie strategiczne na szczeblu UE w odniesieniu do widma radiowego wymaga 
poszanowania wiążących umów międzynarodowych oraz kompetencji państw członkowskich 
w dziedzinie widma radiowego. Tylko dzięki lepszej koordynacji podejść politycznych 
zarządzanie widmem w UE będzie się rozwijać.

Proponuje się, aby nowy, wyspecjalizowany komitet, w którego skład wchodzić powinien 
jeden przedstawiciel każdego organu regulacji telekomunikacji i każdego organu ds. mediów 
w państwach członkowskich – uwzględniając w ten sposób istniejące powiązania między 
regulowaniem transmisji a regulowaniem zawartości – wspierał rozwój zintegrowanej 
polityki UE w zakresie widma.
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