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Poprawka 318
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zapewniają 
skuteczne zarządzanie częstotliwościami 
radiowymi do celów świadczenia usług 
łączności elektronicznej na swoim 
terytorium, zgodnie z przepisami art. 8. 
Zapewniają także, by rozdzielanie 
i przyznawanie takich częstotliwości 
radiowych przez krajowe organy 
regulacyjne odbywało się według 
obiektywnych, jawnych, 
niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych 
kryteriów, zgodnie z umowami 
międzynarodowymi (w tym z umowami 
zawieranymi pod auspicjami ITU) oraz z 
uwzględnieniem porządku publicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienia do decyzji w sprawie spektrum radiowego z 2002 r. oraz przepisów ITU 
dotyczących łączności radiowej są konieczne do zapewnienia spójności między przepisami UE 
oraz zgodności przepisów UE z przepisami międzynarodowymi widocznej w krajowych 
tabelach przeznaczeń częstotliwości. Skuteczne zarządzanie widmem znajduje się w zakresie 
odpowiedzialności krajowych organów regulacyjnych i wymaga zgodności z procedurami 
ITU.
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Poprawka 319
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Częstotliwości radiowe odznaczają się z jednej strony szczególnymi właściwościami 
technicznymi, które wymagają, aby ich zarządzanie opierało się na porozumieniach 
międzynarodowych, które wykraczają poza relacje między poszczególnymi państwami 
członkowskimi UE, a z drugiej strony są odpowiednim sposobem na realizację pewnych celów 
polityki publicznej, w szczególności w zakresie spójności społecznej i terytorialnej, 
promowania wolności wypowiedzi oraz różnorodności kulturowej i językowej.

Poprawka 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

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

1. Państwa członkowskie zapewniają 
skuteczne zarządzanie częstotliwościami 
radiowymi do celów świadczenia usług 
łączności elektronicznej na swoim 
terytorium, zgodnie z przepisami art. 8. 
Zapewniają także, by rozdzielanie 
i przyznawanie takich częstotliwości 
radiowych przez krajowe organy 
regulacyjne odbywało się według 
obiektywnych, jawnych, 
niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych 
kryteriów. Państwa członkowskie 
przestrzegają przy tym porozumień 
międzynarodowych i mogą wziąć pod 
uwagę kwestie związane z polityką 
publiczną.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ częstotliwości przekraczają granice UE, należy przestrzegać porozumień 
międzynarodowych, aby uniknąć zakłóceń.

Poprawka 321
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Uwzględniając fakt, że częstotliwości 
radiowe stanowią dobro publiczne o 
istotnej wartości społecznej, kulturowej i 
ekonomicznej, państwa członkowskie 
zapewniają skuteczne zarządzanie 
częstotliwościami radiowymi do celów 
świadczenia usług łączności elektronicznej 
na swoim terytorium, zgodnie z przepisami 
art. 8. Zapewniają także, by rozdzielanie 



PE407.631v01-00 6/106 AM\725138PL.doc

PL

obiektywnych, jawnych, 
niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych 
kryteriów.

i przyznawanie takich częstotliwości 
radiowych przez krajowe organy 
regulacyjne odbywało się według 
obiektywnych, jawnych, 
niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych 
kryteriów.

Or. en

Uzasadnienie

Bez wątpienia częstotliwości radiowe stanowią ograniczony zasób. W celu skutecznego 
zarządzania należy odpowiednio rozważyć w zrównoważony sposób jego wartość 
ekonomiczną i publiczną.

Poprawka 322
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji użytkowania częstotliwości 
radiowych w obrębie Wspólnoty, mając na 
uwadze potrzebę zapewnienia skutecznego 
i wydajnego ich wykorzystania.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką 58, która uchyla decyzję o spektrum radiowym, żeby osiągnąć 
zintegrowane, uproszczone i spójne ramy regulacyjne dotyczące spektrum.
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Poprawka 323
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji użytkowania częstotliwości 
radiowych w obrębie Wspólnoty, mając na 
uwadze potrzebę zapewnienia skutecznego 
i wydajnego ich wykorzystania, co może 
przyczynić się do realizacji ekonomii skali 
oraz interoperacyjności usług z korzyścią 
dla konsumenta, oraz zgodnie 
z postanowieniami decyzji 676/2002/WE 
(decyzji o spektrum radiowym).

Or. en

Poprawka 324
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W celu zapewnienia równego 
traktowania żaden z użytkowników widma 
częstotliwości radiowych nie powinien 
zostać zwolniony z obowiązku uiszczania 
zwykłych opłat ustalonych za użytkowanie 
widma.

Or. ro

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie spójności z punktem 50 preambuły. 
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Poprawka 325
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. O ile nie przewidziano inaczej w drugim 
akapicie albo w ramach środków 
przyjętych zgodnie z art. 9c, państwa 
członkowskie zapewniają możliwość 
wykorzystywania wszystkich rodzajów 
sieci radiowej lub technologii dostępu 
bezprzewodowego w pasmach 
częstotliwości radiowej otwartych dla 
usług łączności elektronicznej.

3. O ile nie przewidziano inaczej w drugim 
akapicie, w miarę możliwości państwa 
członkowskie zapewniają możliwość 
wykorzystywania wszystkich rodzajów 
technologii w pasmach częstotliwości 
radiowej dostępnych dla usług łączności 
elektronicznej, określonych w krajowych 
tabelach przeznaczeń częstotliwości i w 
regulacjach radiowych ITU.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienia do decyzji w sprawie spektrum radiowego z 2002 r. oraz przepisów ITU 
dotyczących łączności radiowej są konieczne do zapewnienia spójności między przepisami UE 
oraz zgodności przepisów UE z przepisami międzynarodowymi widocznej w krajowych 
tabelach przeznaczeń częstotliwości. Skuteczne zarządzanie widmem znajduje się w zakresie 
odpowiedzialności krajowych organów regulacyjnych i wymaga zgodności z procedurami 
ITU. Polityka neutralności i „elastyczności” technologii i usług podnosi problem, w jaki 
sposób technologie satelitarne i naziemne (w szczególności sieci ruchomych) mogą 
funkcjonować na tych samych lub sąsiednich pasmach.

Poprawka 326
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. O ile nie przewidziano inaczej w drugim 
akapicie albo w ramach środków 
przyjętych zgodnie z art. 9c, państwa 
członkowskie zapewniają możliwość 
wykorzystywania wszystkich rodzajów 
sieci radiowej lub technologii dostępu 
bezprzewodowego w pasmach 
częstotliwości radiowej otwartych dla 
usług łączności elektronicznej.

3. O ile nie przewidziano inaczej w drugim 
akapicie albo w ramach środków 
przyjętych zgodnie z art. 9c i 9d, państwa 
członkowskie, na tyle, na ile to możliwe, 
ułatwiają wykorzystywanie wszystkich 
rodzajów sieci radiowej lub technologii 
dostępu bezprzewodowego w pasmach 
częstotliwości radiowej przyznanych dla 
usług łączności elektronicznej, zgodnie 
z ich krajowymi tabelami przeznaczeń 
częstotliwości oraz regulacjami radiowymi 
ITU.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienia do decyzji w sprawie spektrum radiowego z 2002 r. oraz przepisów ITU 
dotyczących łączności radiowej są konieczne do zapewnienia spójności między przepisami UE 
oraz zgodności przepisów UE z przepisami międzynarodowymi widocznej w krajowych 
tabelach przeznaczeń częstotliwości. Skuteczne zarządzanie widmem znajduje się w zakresie 
odpowiedzialności krajowych organów regulacyjnych i wymaga zgodności z procedurami 
ITU.

Poprawka 327
Erika Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. O ile nie przewidziano inaczej w drugim 
akapicie lub w ramach środków przyjętych 
zgodnie z art. 9c, państwa członkowskie 
zapewniają możliwość świadczenia 
wszystkich rodzajów usług łączności 
elektronicznej w pasmach częstotliwości 
radiowej otwartych dla usług łączności 
elektronicznej.

3. O ile nie przewidziano inaczej w drugim 
akapicie lub w ramach środków przyjętych 
zgodnie z art. 9c, państwa członkowskie 
zapewniają możliwość świadczenia 
wszystkich rodzajów usług łączności 
elektronicznej w pasmach częstotliwości 
radiowej dostępnych dla usług łączności 
elektronicznej, zgodnie z krajowymi 
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tabelami przeznaczenia częstotliwości i 
regulacjami radiowymi ITU.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka dodaje odniesienie do krajowych tabel przeznaczenia częstotliwości i do regulacji 
radiowych ITU.

Poprawka 328
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. O ile nie przewidziano inaczej w 
drugim akapicie albo w ramach środków 
przyjętych zgodnie z art. 9c, państwa 
członkowskie zapewniają możliwość 
wykorzystywania wszystkich rodzajów 
sieci radiowej lub technologii dostępu 
bezprzewodowego w pasmach 
częstotliwości radiowej otwartych dla 
usług łączności elektronicznej.

3. O ile nie przewidziano inaczej w drugim 
akapicie albo w ramach środków 
przyjętych zgodnie z art. 9c, państwa 
członkowskie zapewniają możliwość 
wykorzystywania wszystkich rodzajów 
sieci radiowej lub technologii dostępu 
bezprzewodowego w pasmach 
częstotliwości radiowej otwartych dla 
usług łączności elektronicznej, zgodnie 
z ich krajowymi tabelami przeznaczenia 
częstotliwości oraz regulacjami radiowymi 
ITU.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ częstotliwości przekraczają granice UE, należy przestrzegać porozumień 
międzynarodowych, aby uniknąć zakłóceń.



AM\725138PL.doc 11/106 PE407.631v01-00

PL

Poprawka 329
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. O ile nie przewidziano inaczej w drugim 
akapicie albo w ramach środków 
przyjętych zgodnie z art. 9c, państwa 
członkowskie zapewniają możliwość 
wykorzystywania wszystkich rodzajów 
sieci radiowej lub technologii dostępu 
bezprzewodowego w pasmach 
częstotliwości radiowej otwartych dla 
usług łączności elektronicznej.

3. O ile nie przewidziano inaczej w drugim 
akapicie albo w ramach środków 
przyjętych zgodnie z art. 9c, państwa 
członkowskie sprzyjają wykorzystywaniu
wszystkich rodzajów sieci radiowej lub 
technologii dostępu bezprzewodowego w 
pasmach częstotliwości radiowej otwartych 
dla usług łączności elektronicznej zgodnie 
z krajową tabelą przeznaczeń 
częstotliwości i biorąc pod uwagę, na ile to 
możliwe, odnośne przepisy wydane przez 
międzynarodowe organy w dziedzinie 
telekomunikacji.

Or. es

Uzasadnienie

Zasady promowania efektywnego wykorzystania częstotliwości radiowych oraz wydajnego 
zarządzania nimi stanowią cele określone w art. 8 ust. 2, których to należy przestrzegać 
zarówno w przypadku widm częstotliwości podlegających ogólnemu zezwoleniu, jak i tych 
podlegających prawom użytkowania. 

Poprawka 330
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. O ile nie przewidziano inaczej w drugim 
akapicie albo w ramach środków 
przyjętych zgodnie z art. 9c, państwa 

3. O ile nie przewidziano inaczej w drugim 
akapicie albo w ramach środków 
przyjętych zgodnie z art. 9c, państwa 
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członkowskie zapewniają możliwość
wykorzystywania wszystkich rodzajów
sieci radiowej lub technologii dostępu 
bezprzewodowego w pasmach 
częstotliwości radiowej otwartych dla 
usług łączności elektronicznej.

członkowskie zapewniają możliwość
wykorzystywania wszystkich rodzajów 
technologii w pasmach częstotliwości 
radiowej otwartych dla usług łączności 
elektronicznej.

Or. fr

Uzasadnienie

Wszystkie rodzaje sieci mogą współdziałać jedynie dzięki wprowadzeniu ograniczeń 
technicznych, niezbędnych, aby uniknąć zakłóceń (np. sieci radiowe oraz naziemne sieci 
telefonii komórkowej); należy zatem wykluczyć neutralność rodzajów sieci.

Poprawka 331
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit drugi – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą jednak 
ustanowić proporcjonalne 
i niedyskryminacyjne ograniczenia 
określonych rodzajów użytkowanych sieci 
radiowych lub technologii dostępu 
bezprzewodowego, gdy jest to uzasadnione 
koniecznością: 

Państwa członkowskie mogą jednak 
ustanowić proporcjonalne 
i niedyskryminacyjne ograniczenia 
określonych rodzajów sieci radiowych lub 
technologii dostępu bezprzewodowego 
wykorzystywanych do potrzeb usług 
łączności elektronicznej, gdy jest to 
uzasadnione koniecznością:

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienia do decyzji w sprawie spektrum radiowego z 2002 r. oraz przepisów ITU 
dotyczących łączności radiowej są konieczne do zapewnienia spójności między przepisami UE 
oraz zgodności przepisów UE z przepisami międzynarodowymi widocznej w krajowych 
tabelach przeznaczeń częstotliwości. Skuteczne zarządzanie widmem znajduje się w zakresie 
odpowiedzialności krajowych organów regulacyjnych i wymaga zgodności z procedurami 
ITU. Polityka neutralności i „elastyczności” technologii i usług podnosi problem, w jaki 
sposób technologie satelitarne i naziemne (w szczególności sieci ruchomych) mogą 
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funkcjonować na tych samych lub sąsiednich pasmach.

Poprawka 332
Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uniknięcia szkodliwych zakłóceń, a) uniknięcia możliwości wystąpienia 
szkodliwych zakłóceń,

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienia do decyzji w sprawie spektrum radiowego z 2002 r. oraz przepisów ITU 
dotyczących łączności radiowej są konieczne do zapewnienia spójności między przepisami UE 
oraz zgodności przepisów UE z przepisami międzynarodowymi widocznej w krajowych 
tabelach przeznaczeń częstotliwości. Skuteczne zarządzanie widmem znajduje się w zakresie 
odpowiedzialności krajowych organów regulacyjnych i wymaga zgodności z procedurami 
ITU. Polityka neutralności i „elastyczności” technologii i usług podnosi problem, w jaki 
sposób technologie satelitarne i naziemne (w szczególności sieci ruchomych) mogą 
funkcjonować na tych samych lub sąsiednich pasmach.

Poprawka 333
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uniknięcia szkodliwych zakłóceń, a) uniknięcia ewentualnych szkodliwych 
zakłóceń,

Or. es
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Uzasadnienie

Zasady promowania efektywnego wykorzystania częstotliwości radiowych oraz wydajnego 
zarządzania nimi stanowią cele określone w art. 8 ust. 2, których to należy przestrzegać 
zarówno w przypadku widm częstotliwości podlegających ogólnemu zezwoleniu, jak i tych 
podlegających prawom użytkowania. 

Poprawka 334
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uniknięcia szkodliwych zakłóceń, a) uniknięcia szkodliwych zakłóceń 
wywołanych brakiem koordynacji między 
państwami członkowskimi i operatorami 
zajmującymi sąsiadujące pasma,

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek powinien wyjaśnić, co należy rozumieć pod pojęciem „szkodliwych zakłóceń”, takich 
jak zakłócenia między granicami czy lub między operatorami wykorzystującymi sąsiadujące 
pasma.

Poprawka 335
Reino Paasilinna

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zagwarantowania jakości usług, 

Or. en
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Uzasadnienie

Poza szkodliwymi zakłóceniami kryterium ograniczenia neutralności technologicznej powinna 
stanowić także „jakość usług”. Ma to szczególne znaczenie w przypadkach, w których 
dopuszczono wspólne korzystanie ze spektrum. Ponadto należy zamieścić odniesienie do 
odpowiednich umów międzynarodowych (np. ITU). „Świadczenie usług powszechnych lub 
publicznych” należy dodać do katalogu ewentualnych ograniczeń. Sieci stacjonarne zastępuje 
się ruchomymi sieciami łączności i należy zagwarantować, że ruchome sieci łączności będą 
środkiem świadczenia usług powszechnych. Należy skreślić odniesienia do art. 9c.

Poprawka 336
Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ochrony zdrowia publicznego przed 
oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych,

b) zagwarantowania technicznej jakości 
usług,

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienia do decyzji w sprawie spektrum radiowego z 2002 r. oraz przepisów ITU 
dotyczących łączności radiowej są konieczne do zapewnienia spójności między przepisami UE 
oraz zgodności przepisów UE z przepisami międzynarodowymi widocznej w krajowych 
tabelach przeznaczeń częstotliwości. Skuteczne zarządzanie widmem znajduje się w zakresie 
odpowiedzialności krajowych organów regulacyjnych i wymaga zgodności z procedurami 
ITU. Polityka neutralności i „elastyczności” technologii i usług podnosi problem, w jaki 
sposób technologie satelitarne i naziemne (w szczególności sieci ruchomych) mogą 
funkcjonować na tych samych lub sąsiednich pasmach.

Poprawka 337
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit drugi – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) wypełnienia zobowiązania na mocy 
porozumienia międzynarodowego 
odnoszącego się do użytkowania
częstotliwości lub regulacji radiowych 
ITU,

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienia do decyzji w sprawie spektrum radiowego z 2002 r. oraz przepisów ITU 
dotyczących łączności radiowej są konieczne do zapewnienia spójności między przepisami UE 
oraz zgodności przepisów UE z przepisami międzynarodowymi widocznej w krajowych 
tabelach przeznaczeń częstotliwości. Skuteczne zarządzanie widmem znajduje się w zakresie 
odpowiedzialności krajowych organów regulacyjnych i wymaga zgodności z procedurami 
ITU.

Poprawka 338
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) promowania efektywnego 
wykorzystania częstotliwości radiowych i 
zapewnienia wydajnego zarządzania nimi,
a także wysokiej jakości technicznej usług,

Or. es

Uzasadnienie

Zasady promowania efektywnego wykorzystania częstotliwości radiowych oraz wydajnego 
zarządzania nimi stanowią cele określone w art. 8 ust. 2, których to należy przestrzegać 
zarówno w przypadku widm częstotliwości podlegających ogólnemu zezwoleniu, jak i tych 
podlegających prawom użytkowania. 
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Poprawka 339
Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zapewnienia efektywnego wykorzystania
częstotliwości radiowych, lub 

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienia do decyzji w sprawie spektrum radiowego z 2002 r. oraz przepisów ITU 
dotyczących łączności radiowej są konieczne do zapewnienia spójności między przepisami UE 
oraz zgodności przepisów UE z przepisami międzynarodowymi widocznej w krajowych 
tabelach przeznaczeń częstotliwości. Skuteczne zarządzanie widmem znajduje się w zakresie 
odpowiedzialności krajowych organów regulacyjnych i wymaga zgodności z procedurami 
ITU. Polityka neutralności i „elastyczności” technologii i usług podnosi problem, w jaki 
sposób technologie satelitarne i naziemne (w szczególności sieci ruchomych) mogą 
funkcjonować na tych samych lub sąsiednich pasmach.

Poprawka 340
Erika Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) zapewnienia maksymalizacji 
współużytkowania częstotliwości 
radiowych, lub

Or. en
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Poprawka 341
Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) ochrony zdrowia publicznego przed 
oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych, lub

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienia do decyzji w sprawie spektrum radiowego z 2002 r. oraz przepisów ITU 
dotyczących łączności radiowej są konieczne do zapewnienia spójności między przepisami UE 
oraz zgodności przepisów UE z przepisami międzynarodowymi widocznej w krajowych 
tabelach przeznaczeń częstotliwości. Skuteczne zarządzanie widmem znajduje się w zakresie 
odpowiedzialności krajowych organów regulacyjnych i wymaga zgodności z procedurami 
ITU. Polityka neutralności i „elastyczności” technologii i usług podnosi problem, w jaki 
sposób technologie satelitarne i naziemne (w szczególności sieci ruchomych) mogą 
funkcjonować na tych samych lub sąsiednich pasmach.

Poprawka 342
Robert Goebbels

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zapewnienia efektywnego 
wykorzystania częstotliwości radiowych, 
lub

Or. en
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Poprawka 343
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zapewnienia efektywnego 
wykorzystania widma,

Or. en

Uzasadnienie

Polityce widma radiowego powinna generalnie przyświecać filozofia dążenia do 
zagwarantowania wydajnego wykorzystania widma.

Poprawka 344
Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przestrzegania ograniczeń zgodnie z ust. 
4 poniżej.

d) realizacji celu interesu ogólnego 
zgodnie z ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka konieczna do zagwarantowania celów interesu ogólnego.
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Poprawka 345
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przestrzegania ograniczeń zgodnie z ust. 
4 poniżej.

d) realizacji celu użyteczności publicznej 
zgodnie z ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka niezbędna w celu zapewnienia spójności z art. 9 ust. 4.

Poprawka 346
Reino Paasilinna

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wypełnienia obowiązku wynikającego 
z odpowiedniej umowy międzynarodowej 
dotyczącej użytkowania częstotliwości.

Or. en

Uzasadnienie

Poza szkodliwymi zakłóceniami kryterium ograniczenia neutralności technologicznej powinna 
stanowić także „jakość usług”. Ma to szczególne znaczenie w przypadkach, w których 
dopuszczono wspólne korzystanie ze spektrum. Ponadto należy zamieścić odniesienie do 
odpowiednich umów międzynarodowych (np. ITU). „Świadczenie usług powszechnych lub 
publicznych” należy dodać do katalogu ewentualnych ograniczeń. Sieci stacjonarne zastępuje 
się ruchomymi sieciami łączności i należy zagwarantować, że ruchome sieci łączności będą 
środkiem świadczenia usług powszechnych. Należy skreślić odniesienia do art. 9c.
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Poprawka 347
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Państwa członkowskie zapewniają 
przeprowadzanie technicznych i 
epidemiologicznych pomiarów co trzy lata 
w celu zidentyfikowania środków 
koniecznych do ochrony zdrowia 
publicznego przed działaniem pól 
elektromagnetycznych.

Or. ro

Uzasadnienie

W związku z licznymi obawami dotyczącymi wpływu pól magnetycznych na zdrowie ludzkie, 
konieczne jest przeprowadzanie badań i dokładnych pomiarów epidemiologicznych w 
regularnych odstępach czasu.

Poprawka 348
Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

tabelach rozdzielania częstotliwości i w 
regulacjach radiowych ITU. Państwa 
członkowskie mogą jednak ustanowić 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne 
środki dotyczące rodzajów świadczonych 
usług łączności elektronicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Neutralność usług powinna być zdefiniowana zgodnie z możliwościami oferowanymi przez 
regulacje ITU, określając te usługi, które mogą współistnieć w poszczególnych pasmach. W 
wyniku przyjęcia takiej uzasadnionej z prawnego punktu widzenia definicji neutralności 
usług, środki przyjęte w ramach regulacji ITU, aby zapewnić realizację celów interesu 
publicznego, nie stanowią ograniczenia, ale skutek przyjęcia tej zasady. Ze względu na 
przejrzystość, wszystkie cele interesu ogólnego powinny zostać zdefiniowane w prawie 
krajowym, zgodnie z prawem wspólnotowym.

Poprawka 349
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Neutralność usług powinna być zdefiniowana zgodnie z możliwościami oferowanymi przez 
regulacje ITU, określając te usługi, które mogą współistnieć w poszczególnych pasmach. W 
wyniku przyjęcia takiej uzasadnionej z prawnego punktu widzenia definicji neutralności 
usług, środki przyjęte w ramach regulacji ITU, aby zapewnić realizację celów interesu 
publicznego, nie stanowią ograniczenia, ale skutek przyjęcia tej zasady. Ze względu na 
przejrzystość, wszystkie cele interesu ogólnego powinny zostać zdefiniowane w prawie 
krajowym, zgodnie z prawem wspólnotowym. Zakres odniesienia do „wspierania 
różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów” jest zbyt wąski i nie obejmuje 
wszystkich celów interesu ogólnego leżących u podstaw medialnych strategii 
audiowizualnych.

Poprawka 350
Robert Goebbels

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. O ile nie przewidziano inaczej w drugim 
akapicie, państwa członkowskie, na tyle, 
na ile to możliwe, ułatwiają 
wykorzystywanie wszystkich rodzajów 
usług łączności elektronicznej w pasmach 
częstotliwości radiowej otwartych dla 
usług łączności elektronicznej, zgodnie 
z ich krajowymi tabelami przeznaczeń 
częstotliwości oraz przepisami ITU 
dotyczącymi łączności radiowej. Państwa 
członkowskie mogą jednak ustanowić 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne 
ograniczenia rodzajów świadczonych usług 
łączności elektronicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienia do decyzji w sprawie spektrum radiowego z 2002 r. oraz przepisów ITU 
dotyczących łączności radiowej są konieczne do zapewnienia spójności między przepisami UE 
oraz zgodności przepisów UE z przepisami międzynarodowymi widocznej w krajowych 
tabelach przeznaczeń częstotliwości. Skuteczne zarządzanie widmem znajduje się w zakresie 
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odpowiedzialności krajowych organów regulacyjnych i wymaga zgodności z procedurami 
ITU.

Poprawka 351
Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. O ile nie przewidziano inaczej w drugim 
akapicie, państwa członkowskie, na tyle, 
na ile to możliwe, ułatwiają 
wykorzystywanie wszystkich rodzajów 
usług łączności elektronicznej w pasmach 
częstotliwości radiowej dostępnych dla 
usług łączności elektronicznej, zgodnie 
z ich krajowymi tabelami przeznaczeń 
częstotliwości oraz przepisami ITU 
dotyczącymi łączności radiowej. Państwa 
członkowskie mogą jednak ustanowić 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne 
ograniczenia rodzajów świadczonych usług 
łączności elektronicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienia do decyzji w sprawie spektrum radiowego z 2002 r. oraz przepisów ITU 
dotyczących łączności radiowej są konieczne do zapewnienia spójności między przepisami UE 
oraz zgodności przepisów UE z przepisami międzynarodowymi widocznej w krajowych 
tabelach przeznaczeń częstotliwości. Skuteczne zarządzanie widmem znajduje się w zakresie 
odpowiedzialności krajowych organów regulacyjnych i wymaga zgodności z procedurami 
ITU. Polityka neutralności i „elastyczności” technologii i usług podnosi problem, w jaki 
sposób technologie satelitarne i naziemne (w szczególności sieci ruchomych) mogą 
funkcjonować na tych samych lub sąsiednich pasmach.
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Poprawka 352
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. O ile nie przewidziano inaczej w drugim 
akapicie lub w ramach środków przyjętych 
zgodnie z art. 9c, państwa członkowskie
wspierają możliwość świadczenia 
wszystkich rodzajów usług łączności 
elektronicznej w pasmach częstotliwości 
radiowej otwartych dla usług łączności 
elektronicznej. Państwa członkowskie 
mogą jednak ustanowić proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne ograniczenia rodzajów 
świadczonych usług łączności 
elektronicznej, zgodnie z krajową tabelą 
przeznaczeń częstotliwości i, jeżeli zajdzie 
taka potrzeba, z postanowieniami 
Międzynarodowej Unii 
Telekomunikacyjnej (ITU).

Or. es

Uzasadnienie

W odniesieniu do pierwszej propozycji należy podkreślić konieczność zachowania zgodności z 
przewidywaniami dotyczącymi krajowych tabel przeznaczeń częstotliwości oraz z 
międzynarodowymi postanowieniami w tym zakresie.

Jeżeli chodzi o drugą propozycję, konieczność zapewnienia użytkownikom usług wysokiej 
jakości jest jednym z celów interesu ogólnego Wspólnoty.

Trzecia propozycja wymaga natomiast wprowadzenia odniesienia do szczególnego 
charakteru usług radiowych i telewizyjnych.
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Poprawka 353
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Neutralność usług powinna zostać wpisana w przewidziane przepisami ITU o łączności 
radiowej możliwości, które określają, w jaki sposób usługi mogą występować wspólnie na 
danym paśmie (np. chroni się pierwotnych użytkowników przy zgodzie państw sąsiadujących).

Poprawka 354
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. O ile nie przewidziano inaczej w 
drugim akapicie lub w ramach środków 

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

zgodnie z art. 9c, państwa członkowskie 
zapewniają, zgodnie z międzynarodowymi 
uzgodnieniami dotyczącymi tabel 
przeznaczeń częstotliwości oraz 
przepisami ITU dotyczącymi łączności 
radiowej, możliwość świadczenia 
wszystkich rodzajów usług łączności 
elektronicznej w pasmach częstotliwości 
radiowej otwartych dla usług łączności 
elektronicznej. Państwa członkowskie 
mogą jednak ustanowić proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne ograniczenia rodzajów 
świadczonych usług łączności
elektronicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek nie uznaje lub nie uwzględnia znaczenia zapewnienia zgodności z przepisami 
i procedurami ITI oraz wynikającymi z nich prawnie wiążącymi ograniczeniami 
międzynarodowymi. Wydajne wykorzystanie widma wymaga zgodności z procesem rejestracji 
i koordynacji ITU.

Poprawka 355
Reino Paasilinna

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość świadczenia wszystkich 
rodzajów usług łączności elektronicznej w 
pasmach częstotliwości radiowej otwartych 
dla usług łączności elektronicznej. Państwa 
członkowskie mogą jednak ustanowić 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne 
ograniczenia rodzajów świadczonych usług 
łączności elektronicznej.
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elektronicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Poza szkodliwymi zakłóceniami kryterium ograniczenia neutralności technologicznej powinna 
stanowić także „jakość usług”. Ma to szczególne znaczenie w przypadkach, w których 
dopuszczono wspólne korzystanie ze spektrum. Ponadto należy zamieścić odniesienie do 
odpowiednich umów międzynarodowych (np. ITU). „Świadczenie usług powszechnych lub 
publicznych” należy dodać do katalogu ewentualnych ograniczeń. Sieci stacjonarne zastępuje 
się ruchomymi sieciami łączności i należy zagwarantować, że ruchome sieci łączności będą 
środkiem świadczenia usług powszechnych. Należy skreślić odniesienia do art. 9c.

Poprawka 356
Gunnar Hökmark

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy ITU o łączności elektronicznej regulują ustalenia między krajami, zapewniając w 
drugim rzędzie ochronę przed zakłóceniami, jednak celowo pozwalają państwom 
członkowskim na elastycznośc w zakresie odstąpienia od przepisów na gruncie krajowym lub 
w razie dwustronnego porozumienia. Podobna elastyczność potrzebna jest także w odnisieniu 
do krajowych tabel przeznaczenia, ponieważ mogą one być niewystarczająco przejrzyste, nie 
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mieć mocy prawnie wiążącej i często podlegają zmianom.

Poprawka 357
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Ograniczenia, które wymagają świadczenia 
usług łączności elektronicznej w 
określonym paśmie, są uzasadnione w 
przypadku konieczności zapewnienia 
realizacji zgodnego z prawem 
wspólnotowym celu interesu ogólnego, 
takiego jak bezpieczeństwo życia, 
wspieranie społecznej, regionalnej albo 
terytorialnej spójności, unikanie 
nieskutecznego wykorzystywania 
częstotliwości radiowych, konieczność 
zapewnienia użytkownikom końcowym 
odpowiedniej jakości usług, lub
promowanie różnorodności kulturowej i 
językowej oraz pluralizmu mediów, a 
także dostarczanie usług radiowych i 
telewizyjnych zdefiniowanych w 
ustawodawstwie krajowym zgodnie z 
prawem wspólnotowym.

Or. es

Uzasadnienie

W odniesieniu do pierwszej propozycji należy podkreślić konieczność zachowania zgodności z 
przewidywaniami dotyczącymi krajowych tabel przeznaczeń częstotliwości oraz z 
międzynarodowymi postanowieniami w tym zakresie.

Jeżeli chodzi o drugą propozycję, konieczność zapewnienia użytkownikom usług wysokiej 
jakości jest jednym z celów interesu ogólnego Wspólnoty.

Trzecia propozycja wymaga natomiast wprowadzenia odniesienia do szczególnego 
charakteru usług radiowych i telewizyjnych.
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Poprawka 358
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie w drugim akapicie art. 9 ust. 4 do „promowania różnorodności kulturowej i 
językowej oraz pluralizmu mediów” jest zbyt wąskie i powinno zostać rozszerzone tak, aby 
odnosić się konkretnie do usług nadawczych.

Poprawka 359
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Paul Rübig, Herbert Reul, David Hammerstein

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 360
Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenia, które wymagają 
świadczenia usług w określonym paśmie, 
są uzasadnione w przypadku konieczności 
zapewnienia realizacji zgodnego z prawem 
wspólnotowym celu interesu ogólnego , 
takiego jak bezpieczeństwo życia, 

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

takiego jak bezpieczeństwo życia, 
wspieranie społecznej, regionalnej albo 
terytorialnej spójności albo unikanie 
nieskutecznego wykorzystywania 
częstotliwości radiowych lub promowanie
celów polityki kulturalnej i medialnej, 
takich jak różnorodność kulturowa i 
językowa oraz pluralizm mediów.

Or. en

Uzasadnienie

Neutralność usług powinna być zdefiniowana zgodnie z możliwościami oferowanymi przez 
regulacje ITU, określając te usługi, które mogą współistnieć w poszczególnych pasmach. W 
wyniku przyjęcia takiej uzasadnionej z prawnego punktu widzenia definicji neutralności 
usług, środki przyjęte w ramach regulacji ITU, aby zapewnić realizację celów interesu 
publicznego, nie stanowią ograniczenia, ale skutek przyjęcia tej zasady. Ze względu na 
przejrzystość, wszystkie cele interesu ogólnego powinny zostać zdefiniowane w prawie 
krajowym, zgodnie z prawem wspólnotowym.

Poprawka 361
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Środki, które wymagają świadczenia usług 
w określonym paśmie, są uzasadnione w 
przypadku konieczności zapewnienia 
realizacji zgodnego z prawem 
wspólnotowym celu interesu ogólnego 
określonego w prawodawstwie krajowym, 
takiego jak bezpieczeństwo życia, 
wspieranie społecznej, regionalnej albo 
terytorialnej spójności albo unikanie 
nieskutecznego wykorzystywania 
częstotliwości radiowych lub promowanie
celów polityki kulturalnej i medialnej, 
takich jak różnorodność kulturowa i 
językowa oraz pluralizm mediów.



AM\725138PL.doc 33/106 PE407.631v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Neutralność usług powinna być zdefiniowana zgodnie z możliwościami oferowanymi przez 
regulacje ITU, określając te usługi, które mogą współistnieć w poszczególnych pasmach. W 
wyniku przyjęcia takiej uzasadnionej z prawnego punktu widzenia definicji neutralności 
usług, środki przyjęte w ramach regulacji ITU, aby zapewnić realizację celów interesu 
publicznego, nie stanowią ograniczenia, ale skutek przyjęcia tej zasady. Ze względu na 
przejrzystość, wszystkie cele interesu ogólnego powinny zostać zdefiniowane w prawie 
krajowym, zgodnie z prawem wspólnotowym. Zakres odniesienia do „wspierania 
różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów” jest zbyt wąski i nie obejmuje 
wszystkich celów interesu ogólnego leżących u podstaw medialnych strategii 
audiowizualnych.

Poprawka 362
Robert Goebbels

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Ograniczenia, które wymagają świadczenia 
usług łączności elektronicznej w 
określonym paśmie, są uzasadnione w 
przypadku konieczności zapewnienia 
realizacji zgodnego z prawem 
wspólnotowym celu interesu ogólnego, 
takiego jak bezpieczeństwo życia, 
świadczenie usług powszechnych lub 
publicznych, wspieranie społecznej, 
regionalnej albo terytorialnej spójności, 
efektywne wykorzystywanie częstotliwości 
radiowych oraz skuteczne zarządzanie 
widmem w celu uwzględnienia 
zobowiązań i praktyk międzynarodowych
lub promowanie różnorodności kulturowej 
i językowej oraz pluralizmu mediów.

Or. en
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Uzasadnienie

Odniesienia do decyzji w sprawie spektrum radiowego z 2002 r. oraz przepisów ITU 
dotyczących łączności radiowej są konieczne do zapewnienia spójności między przepisami UE 
oraz zgodności przepisów UE z przepisami międzynarodowymi widocznej w krajowych 
tabelach przeznaczeń częstotliwości. Skuteczne zarządzanie widmem znajduje się w zakresie 
odpowiedzialności krajowych organów regulacyjnych i wymaga zgodności z procedurami 
ITU.

Poprawka 363
Reino Paasilinna

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poza szkodliwymi zakłóceniami kryterium ograniczenia neutralności technologicznej powinna 
stanowić także „jakość usług”. Ma to szczególne znaczenie w przypadkach, w których 
dopuszczono wspólne korzystanie ze spektrum. Ponadto należy zamieścić odniesienie do 
odpowiednich umów międzynarodowych (np. ITU). „Świadczenie usług powszechnych lub 
publicznych” należy dodać do katalogu ewentualnych ograniczeń. Sieci stacjonarne zastępuje 
się ruchomymi sieciami łączności i należy zagwarantować, że ruchome sieci łączności będą 
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środkiem świadczenia usług powszechnych. Należy skreślić odniesienia do art. 9c.

Poprawka 364
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Dostęp wszystkich obywateli do społeczeństwa informacyjnego jest jednym z głównych celów 
strategii lizbońskiej. Z tego względu celem interesu ogólnego jest, by również te założenie 
ująć wyraźnie w liście ewentualnych odstępstw od neutralności usług.
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Poprawka 365
Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Środek zakazujący świadczenia 
jakiejkolwiek innej usługi łączności 
elektronicznej w określonym paśmie może 
być stosowane wyłącznie wówczas, gdy 
będzie to uzasadnione koniecznością 
ochrony usług związanych z 
bezpieczeństwem życia lub uniknięcia 
szkodliwych zakłóceń.

Or. en

Uzasadnienie

Neutralność usług powinna być zdefiniowana zgodnie z możliwościami oferowanymi przez 
regulacje ITU, określając te usługi, które mogą współistnieć w poszczególnych pasmach. W 
wyniku przyjęcia takiej uzasadnionej z prawnego punktu widzenia definicji neutralności 
usług, środki przyjęte w ramach regulacji ITU, aby zapewnić realizację celów interesu 
publicznego, nie stanowią ograniczenia, ale skutek przyjęcia tej zasady. Ze względu na 
przejrzystość, wszystkie cele interesu ogólnego powinny zostać zdefiniowane w prawie 
krajowym, zgodnie z prawem wspólnotowym.

Poprawka 366
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Środek zakazujący świadczenia 
jakiejkolwiek innej usługi łączności 
elektronicznej w określonym paśmie może 
być stosowane wyłącznie wówczas, gdy 
będzie to uzasadnione koniecznością 
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bezpieczeństwem życia. ochrony usług związanych z 
bezpieczeństwem życia lub uniknięcia 
szkodliwych zakłóceń.

Or. en

Uzasadnienie

Neutralność usług powinna być zdefiniowana zgodnie z możliwościami oferowanymi przez 
regulacje ITU, określając te usługi, które mogą współistnieć w poszczególnych pasmach. W 
wyniku przyjęcia takiej uzasadnionej z prawnego punktu widzenia definicji neutralności 
usług, środki przyjęte w ramach regulacji ITU, aby zapewnić realizację celów interesu 
publicznego, nie stanowią ograniczenia, ale skutek przyjęcia tej zasady. Ze względu na 
przejrzystość, wszystkie cele interesu ogólnego powinny zostać zdefiniowane w prawie 
krajowym, zgodnie z prawem wspólnotowym. Zakres odniesienia do „wspierania 
różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów” jest zbyt wąski i nie obejmuje 
wszystkich celów interesu ogólnego leżących u podstaw medialnych strategii 
audiowizualnych.

Poprawka 367
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Herbert Reul, David Hammerstein

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

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

Ograniczenie zakazujące świadczenia 
jakiejkolwiek innej usługi łączności 
elektronicznej w określonym paśmie może 
być stosowane wyłącznie wówczas, gdy 
będzie to uzasadnione koniecznością 
ochrony usług związanych z 
bezpieczeństwem życia lub 
zagwarantowania wypełnienia celu 
interesu ogólnego, określonego 
w prawodawstwie krajowym zgodnie 
z prawem wspólnotowym i obejmującego 
na przykład wspieranie różnorodności 
kulturowej i językowej oraz pluralizmu 
mediów.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 368
Robert Goebbels

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Ograniczenie zakazujące świadczenia 
jakiejkolwiek innej usługi łączności 
elektronicznej w określonym paśmie może 
być stosowane wyłącznie wówczas, gdy 
będzie to uzasadnione koniecznością 
ochrony usług związanych z 
bezpieczeństwem życia lub 
zagwarantowania wypełnienia celu 
interesu ogólnego, określonego 
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w prawodawstwie krajowym zgodnie 
z prawem wspólnotowym.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienia do decyzji w sprawie spektrum radiowego z 2002 r. oraz przepisów ITU 
dotyczących łączności radiowej są konieczne do zapewnienia spójności między przepisami UE 
oraz zgodności przepisów UE z przepisami międzynarodowymi widocznej w krajowych 
tabelach przeznaczeń częstotliwości. Skuteczne zarządzanie widmem znajduje się w zakresie 
odpowiedzialności krajowych organów regulacyjnych i wymaga zgodności z procedurami 
ITU.

Poprawka 369
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 370
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Pilar del Castillo Vera, Herbert Reul, David 
Hammerstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 371
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 372
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Państwa członkowskie poddają regularnemu 
przeglądowi konieczność istnienia ograniczeń, 
o których mowa w ust. 3 i 4. Sporządzają 
sprawozdanie w tej sprawie, które udostępnia 
się do wiadomości publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Konkurencyjną gospodarkę ruchomych sieci łączności z lepszym dostępem wszystkich 
obywateli do społeczeństwa informacyjnego postrzega się jako jedną z podwalin strategii 
lizbońskiej i cel europejskich strategii politycznych, ponieważ stworzy ona w Europie większy 
wzrost gospodarczy i większą liczbę miejsc pracy. Cel ten wyraźnie przyjęto w poprawce w 
postaci celu interesu ogólnego. Z tego względu może on uzasadnić wyjątki od zasady 
neutralności usług.

Poprawka 373
Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Ustępy 3 i 4 dotyczą rozdzielania i 
przydziału częstotliwości radiowych po 
dniu 31 grudnia 2009 r.”

6. Ustępy 3 i 4 dotyczą rozdzielania i 
przydziału częstotliwości radiowych po 
dniu [data transpozycji]”

Or. en

Poprawka 374
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Na potrzeby dalszego rozwoju usług 
nadawczych i usług łączności 
bezprzewodowej państwa członkowskie 
planują podzielić widmo pasm UHF IV/V 
(470-862 Mhz) na równe udziały.
Państwa członkowskie stosują się do 
wyników światowej konferencji 
radiokomunikacyjnej WRC 2007. 
Zharmonizowany podzakres 790-862 Mhz 
zostaje zwolniony i przeznaczony na 
ruchome usługi szerokopasmowe nie 
później niż sześć miesięcy po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy.
Na wniosek operatora sieci krajowy organ 
regulacyjny sprawdza, czy dokonane 
rozdzielenia i przydziały częstotliwości 
radiowych na potrzeby nadawania audycji 
radiowych i telewizyjnych są konieczne do 
realizacji celów z art. 9 ust. 4. 
Sprawdzenia dokonuje się w ciągu trzech 
miesięcy. Jeżeli rozdzielenia i przydziały 
nie okażą się konieczne do realizacji ww. 
celów, krajowy organ regulacyjny w ciągu 
sześciu miesięcy dokonuje nowych 
rozdzieleń i przydziałów dla uslug 
łączności ruchomej. Z ważnych powodów 
krajowy organ regulacyjny może – po 
uprzednim zawiadomieniu Komisji –
postanowić o ponownym rozdzieleniu ww. 
częstotliwości.

Or. en

Uzasadnienie

Ruchome technologie szerokopasmowe zapewnią dostęp do internetu i zminimalizują 
opóźnienia w technologii cyfrowej, w szczególności na obszarach wiejskich. W tych 
okolicznościach wydaje się wskazane wczesne wprowadzenie usług ruchomej łączności 
internetowej i ustanowienie rozsądnych regulacji prawnych w tej dziedzinie. Z drugiej strony 
nzleży uznać interes branży radiowo-telewizyjnej i cele w postaci wspierania różnorodności 
kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów. Podobnie państwa członkowskie muszą 
zmierzać do wykorzystania widma pasm UHF IV/V (470-862 Mhz) na potrzeby dalszego 
rozwoju usług nadawczych i usług ruchomych sieci łączności.
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Poprawka 375
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Na potrzeby dalszego rozwoju usług 
nadawczych i usług łączności 
bezprzewodowej państwa członkowskie 
planują podzielić widmo pasm UHF IV/V 
(470-862 Mhz) na równe udziały.
Na początku państwa członkowskie 
zastosują się do wyników światowej 
konferencji radiokomunikacyjnej 
WRC 2007. Zharmonizowany podzakres 
790-862 Mhz zostaje niezwłocznie 
zwolniony i przeznaczony na ruchome 
usługi szerokopasmowe, jednak nie 
później niż sześć miesięcy po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy.
Następnie co najmniej jedną trzecią 
dodatkowego widma, która zostanie 
zwolnione na pasmach UHF IV/V (470-
862 Mhz) w procesie cyfryzacji usług 
nadawczych, natychmiast rozdziela się i 
przyznaje ruchomym sieciom 
szerokopasmowym, aż zostanie 
zrealizowany cel z akapitu pierwszego. 
Częstotliwości rozdziela sie i przyznaje 
ruchomym sieciom szerokopasmowym w 
sposób zharmonizowany. W tym celu 
natychmiast wszczyna się niezbędne 
procedury planowania.
Na wniosek operatora sieci ruchomej 
krajowy organ regulacyjny sprawdza, czy 
dokonane rozdzielenia i przydziały 
częstotliwości radiowych na potrzeby 
nadawania audycji radiowych i 
telewizyjnych są konieczne do realizacji 
celów z art. 9 ust. 4. Sprawdzenia 
dokonuje się w ciągu trzech miesięcy. 
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Jeżeli rozdzielenia i przydziały nie okażą 
się konieczne do realizacji ww. celów, 
krajowy organ regulacyjny w ciągu 
sześciu miesięcy dokonuje nowych 
rozdzieleń i przydziałów dla uslug 
łączności ruchomej. Z ważnych powodów 
krajowy organ regulacyjny może 
przedłużyć ten termin o trzy miesiące, 
zawiadomiwszy uprzednio Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Pasmo poniżej 1 Ghz ma szczególne znaczenie z uwagi na jego korzystne uwarunkowania dla 
aplikacji bezprzewodowych. Składa się na nie w szczególności pasmo UHF IV/V (470-
862 Mhz), które obecnie wykorzystuje się głównie na potrzeby telewizji. Ze względu na swoje 
cechy fizyczne widmo to ma większy zasięg i dlatego wymaga stosunkowo mniej nadajników 
do objęcia dużych przestrzeni. Z tego względu rozwój szerokopasmowych sieci ruchomych 
nowej generacji może okazać się znacznie wydajniejszy pod względem kosztów na obszarach 
wiejskich.

Poprawka 376
Ján Hudacký

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Na potrzeby dalszego rozwoju usług 
nadawczych i usług łączności 
bezprzewodowej państwa członkowskie 
planują podzielić widmo pasm UHF IV/V 
(470-862 Mhz) na równe udziały.
Na początku państwa członkowskie 
zastosują się do wyników światowej 
konferencji radiokomunikacyjnej 
WRC 2007. Zharmonizowany podzakres 
790-862 Mhz zostaje niezwłocznie 
zwolniony i przeznaczony na ruchome 
usługi szerokopasmowe, jednak nie 
później niż sześć miesięcy po wejściu w 
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życie niniejszej dyrektywy.
Następnie co najmniej dwie trzecie 
dodatkowego widma, która zostanie 
zwolnione na pasmach UHF IV/V (470-
862 Mhz) w procesie cyfryzacji usług 
nadawczych, natychmiast rozdziela się i 
przyznaje ruchomym sieciom 
szerokopasmowym, aż zostanie 
zrealizowany cel z akapitu pierwszego. 
Częstotliwości rozdziela sie i przyznaje 
ruchomym sieciom szerokopasmowym w 
sposób zharmonizowany. W tym celu 
natychmiast wszczyna się niezbędne 
procedury planowania.
Na wniosek operatora sieci ruchomej 
krajowy organ regulacyjny sprawdza, czy 
dokonane rozdzielenia i przydziały 
częstotliwości radiowych na potrzeby 
nadawania audycji radiowych i 
telewizyjnych są konieczne do realizacji 
celów z art. 9 ust. 4. Sprawdzenia 
dokonuje się w ciągu trzech miesięcy.
Jeżeli rozdzielenia i przydziały nie okażą 
się konieczne do realizacji ww. celów, 
krajowy organ regulacyjny w ciągu 
sześciu miesięcy dokonuje nowych 
rozdzieleń i przydziałów dla uslug 
łączności ruchomej. Z ważnych powodów 
krajowy organ regulacyjny może 
przedłużyć ten termin o trzy miesiące, 
zawiadomiwszy uprzednio Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Bezprzewodowe technologie szerokopasmowe zapewnią dostęp do internetu na obszarach 
wiejskich. Należy pilnie ustanowić rozsądne regulacje prawne w tej dziedzinie. Należy 
również uznać interes branży radiowo-telewizyjnej i cele w postaci wspierania różnorodności 
kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów. Podobnie państwa członkowskie muszą 
zmierzać do wykorzystania pasm UHF IV/V (470-862 Mhz) na potrzeby dalszego rozwoju 
usług nadawczych i usług bezprzewodowych.



PE407.631v01-00 46/106 AM\725138PL.doc

PL

Poprawka 377
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Na potrzeby dalszego rozwoju usług 
radiowych i usług bezprzewodowych 
państwa członkowskie planują podzielić 
widmo pasm UHF IV/V (470-862 MHz) 
na równe udziały.
Na początku państwa członkowskie 
powinny zastosować się do wyników 
światowej konferencji 
radiokomunikacyjnej WRC 2007. 
Zharmonizowany podzakres 790-862 MHz 
powinien zostać jak najszybciej zwolniony 
i przydzielony bezprzewodowym usługom 
szerokopasmowym, nie później niż sześć 
miesięcy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy.
Następnie co najmniej dwie trzecie 
dodatkowego widma, które zostanie 
zwolnione na pasmach UHF IV/V (470-
862 MHz) w procesie cyfryzacji 
nadawania radiowego, powinno 
przydzielić się bezpośrednio 
bezprzewodowym sieciom 
szerokopasmowym, aż zostanie 
zrealizowany cel równego podziału widma 
w stosunku 50:50 pomiędzy usługi 
radiowe i usługi bezprzewodowe. 
Częstotliwości powinny być przydzielane 
w sposób zharmonizowany. W tym celu 
natychmiast wszczyna się niezbędne 
procedury planowania.
Na wniosek operatora sieci ruchomej 
krajowy organ regulacyjny musi 
skontrolować, czy obecne rozdziały 
i przydziały częstotliwości na potrzeby 
nadawania audycji radiowych 
i telewizyjnych są konieczne do realizacji 
celów wymienionych w art. 9 ust. 4. 
Kontrola powinna zakończyć się w ciągu 
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trzech miesięcy. Jeżeli rozdzielenia 
i przydziały nie okażą się konieczne do 
realizacji tych celów, krajowy organ 
regulacyjny w ciągu sześciu miesięcy musi 
dokonać nowych rozdzieleń i przydziałów 
dla usług bezprzewodowych. W przypadku 
naglących powodów, krajowy organ 
regulacyjny może, zawiadomiwszy 
uprzednio Komisję, przedłużyć ten termin 
o dodatkowe trzy miesiące.

Or. de

Uzasadnienie

Im Falle einer ausreichenden Zuteilung von Frequenzen im UHF Band können mobile 
Breitbanddienste einen großen Beitrag zur Überwindung der digitalen Kluft leisten und damit 
auch Bürgern in ländlichen Regionen einen Zugang zur Informationsgesellschaft bieten. 
Deshalb ist eine rasche Zuteilung an Anbieter von mobilen Breitbanddiensten zu begrüßen. 
Weiterhin sind zur Wahrung der kulturellen Vielfalt auch die Interessen der Rundfunkanbieter 
zu berücksichtigen, so dass eine hälftige Teilung der Frequenzen zwischen Rundfunkanbietern 
und Mobilfunkanbietern angemessen erscheint. Um Planungssicherheit für die Beteiligten zu 
erreichen ist es wichtig, daß die Richtlinie konkrete Vorgaben für die Zuteilung der 
sogenannten digitalen Dividende macht.

Poprawka 378
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie zapewniają 
zwolnienie widma dywidendy cyfrowej, 
które zagwarantuje wszystkim lepszy 
dostęp do społeczeństwa informacyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zagwarantuje harmonizację przyszłego rozwoju szerokopasmowych usług 
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nadawczych i bezprzewodowych, tak żeby uniknąć wszelkich ewentualnych przeszkód i jak 
najprędzej zwiększyć dostęp do szerokiego, oplacalnego pasma w całej Europie.

Poprawka 379
Gianni De Michelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie stosują ust. 3 
i 6, uwzględniając należycie oceny wydane 
przez odpowiednie organizacje techniczne 
i standaryzacyjne oraz po zasięgnięciu 
opinii zainteresowanych stron. Stosując 
niniejszy artykuł, państwa członkowskie 
przyjmują odpowiednie środki mające na 
celu zagwarantowanie uczciwej 
konkurencji, zapewniając pełne 
uwzględnienie inwestycji poczynionych 
przez podmioty na rynku na rzecz nabycia 
częstotliwości radiowych.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie zasady neutralności technologii i usług nie powinno narażać inwestycji 
poczynionych w szczególności przez operatorów bezprzewodowych w licencje 3G oraz przez 
prywatne podmioty radiowo-telewizyjne w handel częstotliwościami. Jednocześnie należy ją 
stosować w taki sposób, żeby była spójna z celem wspierania na rynku mechanizmu 
nieprzeszkadzania i uczciwej konkurencji.

Poprawka 380
Erna Hennicot-Schoepges

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

„Artykuł 9a skreślony
Przegląd ograniczeń istniejących praw

1. Przez okres pięciu lat od [dnia 1 
stycznia 2010 r.] państwa członkowskie 
zapewniają posiadaczom praw 
użytkowania częstotliwości radiowych 
przyznanych przed tą datą możliwość 
złożenia wniosku do właściwego 
krajowego organu regulacyjnego o 
ponowną ocenę ograniczeń ich praw 
zgodnie z art. 9 ust. 3 i ust. 4. 
Przed podjęciem decyzji właściwy krajowy 
organ regulacyjny zawiadamia posiadacza 
prawa o swojej ocenie ograniczeń, 
wskazując zakres prawa po ponownej 
ocenie, zapewniając przy tym odpowiednią 
ilość czasu na wycofanie wniosku. 
Jeżeli posiadacz prawa wycofa swój 
wniosek, jego prawo pozostanie 
niezmienione do chwili wygaśnięcia lub 
do końca okresu 5 lat, jeżeli nastąpi on 
wcześniej.
2. W przypadku, gdy posiadacz prawa, o 
którym mowa w ust. 1, świadczy usługi w 
zakresie nadawania audycji radiowych 
lub telewizyjnych i prawo użytkowania 
częstotliwości radiowych zostało mu 
przyznane w celu wypełnienia 
określonego celu interesu ogólnego, 
wniosek o ponowną ocenę może zostać 
złożony wyłącznie w odniesieniu do tej 
części częstotliwości radiowych, które są 
niezbędne do wypełnienia tego celu. Część 
częstotliwości radiowych, która stanie się 
niepotrzebna do wypełnienia tego celu w 
wyniku zastosowania art. 9 ust. 3 i ust. 4, 
podlega procedurze nowego przydziału 
praw, zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy o 
zezwoleniach.
3. Po pięcioletnim okresie, o którym mowa 
w ust. 1, państwa członkowskie podejmują 
wszelkie właściwe środki, aby zapewnić 
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obowiązywanie art. 9 ust. 3 i ust. 4 w 
stosunku do wszelkich pozostałych 
rozdzieleń i przydziałów częstotliwości 
radiowych, które istniały w dniu wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy.
4. W ramach wdrażania postanowień 
niniejszego artykułu państwa 
członkowskie podejmują właściwe środki 
w celu zagwarantowania uczciwej 
konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Przymusowy przegląd istniejących praw może doprowadzić do dużej niepewności działalności 
gospodarczej i nie uwzględnia rzeczywistej sytuacji w przypadku wielu operatorów.

Poprawka 381
Robert Goebbels

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Artykuł 9a skreślony
Przegląd ograniczeń istniejących praw

1. Przez okres pięciu lat od [dnia 1 
stycznia 2010 r.] państwa członkowskie 
zapewniają posiadaczom praw 
użytkowania częstotliwości radiowych 
przyznanych przed tą datą możliwość 
złożenia wniosku do właściwego 
krajowego organu regulacyjnego o 
ponowną ocenę ograniczeń ich praw 
zgodnie z art. 9 ust. 3 i ust. 4. 
Przed podjęciem decyzji właściwy krajowy 
organ regulacyjny zawiadamia posiadacza 
prawa o swojej ocenie ograniczeń, 
wskazując zakres prawa po ponownej 
ocenie, zapewniając przy tym odpowiednią 
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ilość czasu na wycofanie wniosku. 
Jeżeli posiadacz prawa wycofa swój 
wniosek, jego prawo pozostanie 
niezmienione do chwili wygaśnięcia lub 
do końca okresu 5 lat, jeżeli nastąpi on 
wcześniej.
2. W przypadku, gdy posiadacz prawa, o 
którym mowa w ust. 1, świadczy usługi w 
zakresie nadawania audycji radiowych 
lub telewizyjnych i prawo użytkowania 
częstotliwości radiowych zostało mu 
przyznane w celu wypełnienia 
określonego celu interesu ogólnego, 
wniosek o ponowną ocenę może zostać 
złożony wyłącznie w odniesieniu do tej 
części częstotliwości radiowych, które są 
niezbędne do wypełnienia tego celu. Część 
częstotliwości radiowych, która stanie się 
niepotrzebna do wypełnienia tego celu w 
wyniku zastosowania art. 9 ust. 3 i ust. 4, 
podlega procedurze nowego przydziału 
praw, zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy o 
zezwoleniach.
3. Po pięcioletnim okresie, o którym mowa 
w ust. 1, państwa członkowskie podejmują 
wszelkie właściwe środki, aby zapewnić 
obowiązywanie art. 9 ust. 3 i ust. 4 w 
stosunku do wszelkich pozostałych 
rozdzieleń i przydziałów częstotliwości 
radiowych, które istniały w dniu wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy.
4. W ramach wdrażania postanowień 
niniejszego artykułu państwa 
członkowskie podejmują właściwe środki 
w celu zagwarantowania uczciwej 
konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Przymusowy przegląd istniejących praw może doprowadzić do dużej niepewności działalności 
gospodarczej, zniechęcić do inwestycji i nie uwzględnia rzeczywistej sytuacji w przypadku 
wielu operatorów.
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Poprawka 382
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy skrócić do jednego roku termin, po którym państwa czlonkowskie mają stosować nowe 
przepisy o zarządzaniu częstotliwościami radiowymi. Im szybciej umożliwi się przekształcenie 
widma, tym szybciej operatorzy będą mogli osiągnąć większą wydajność, co przyniesie 
długoterminową korzyść konsumentom w postaci niższych cen i lepszych usług. Posiadacze 
licencji powinni mieć możliwość wykorzystywania swoich pasm częstotliwości na potrzeby 
jakiejkolwiek zestandaryzowanej technologii, której chcą używać. Dla wydajnego 
użytkowania widma zasadnicze znaczenie ma jak największa pewność praw z tytułu licencji 
oraz minimalna liczba ograniczeń użytkowania widma.

Poprawka 383
Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

transpozycji] państwa członkowskie mogą
zapewniać posiadaczom praw użytkowania 
częstotliwości radiowych przyznanych 
przed tą datą na okres co najmniej pięciu 
lat możliwość złożenia wniosku do 
właściwego krajowego organu 
regulacyjnego o ponowną ocenę 
ograniczeń ich praw zgodnie z art. 9 ust. 3 i 
ust. 4. Do 1 stycznia 2015 r. państwa 
członkowskie podejmują wszelkie 
właściwe środki, aby zapewnić 
obowiązywanie art. 9 ust. 3 i ust. 4 w 
stosunku do wszelkich rozdzieleń i 
przydziałów częstotliwości radiowych, 
które istniały w dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 384
Gunnar Hökmark

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Do [1 stycznia 2015 r.] państwa 
członkowskie podejmują wszelkie 
właściwe środki, aby zapewnić 
obowiązywanie art. 9 ust. 3 i ust. 4 w 
stosunku do wszelkich rozdzieleń i 
przydziałów częstotliwości radiowych, 
które istniały w dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

W ustalonym terminie wszystkie licencje powinny spełniać wymogi z art. 9 ust. 3 i 4, jednak 
państwa członkowskie powinny móc elastycznie zarządzać tym procesem, żeby uwzględnić 
okoliczności krajowe.
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Poprawka 385
Gianni De Michelis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Określony okres, w którym należy zobowiązać krajowe organy regulacyjne do zezwolenia
dotychczasowym posiadaczom praw na składanie wniosku o zmianę ich licencji, jest właściwy 
i konieczny do zmierzenia się z fazą przejściową między obecnym i nowozaproponowanym 
systemem zarządzania widmem. Jako że nowy system wprowadza znaczące zmiany w procesie 
zarządzania częstotliwościami, które mają istotny wpływ na istniejące prawa, należy 
koniecznie wydłużyć odpowiednie ramy czasowe przewidziane dla państw członkowskich i 
przędsiębiorców na dostosowanie się do nowego systemu oraz powiązać je z harmonogramem 
oceny regulacyjnej. Jednocześnie należy go stosować w taki sposób, żeby był spójny z celem 
wspierania na rynku mechanizmu nieprzeszkadzania i uczciwej konkurencji. 

Poprawka 386
Reino Paasilinna

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



AM\725138PL.doc 55/106 PE407.631v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Właściwym organem w kwestiach związanych z widmem nie zawsze jest krajowy organ 
regulacyjny określony w dyrektywie ramowej.

Poprawka 387
Reino Paasilinna

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed podjęciem decyzji właściwy 
krajowy organ regulacyjny zawiadamia 
posiadacza prawa o swojej ocenie 
ograniczeń, wskazując zakres prawa po 
ponownej ocenie, zapewniając przy tym 
odpowiednią ilość czasu na wycofanie 
wniosku.

Przed podjęciem decyzji właściwy krajowy 
organ zawiadamia posiadacza prawa o 
swojej ocenie ograniczeń, wskazując 
zakres prawa po ponownej ocenie, 
zapewniając przy tym odpowiednią ilość 
czasu na wycofanie wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwym organem w kwestiach związanych z widmem nie zawsze jest krajowy organ 
regulacyjny określony w dyrektywie ramowej. 
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Poprawka 388
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli posiadacz prawa wycofa swój 
wniosek, jego prawo pozostanie 
niezmienione do chwili wygaśnięcia lub do 
końca okresu 5 lat, jeżeli nastąpi on 
wcześniej.

Jeżeli posiadacz prawa wycofa swój 
wniosek, jego prawo pozostanie 
niezmienione do chwili wygaśnięcia. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy skrócić do jednego roku termin, po którym państwa czlonkowskie mają stosować nowe 
przepisy o zarządzaniu częstotliwościami radiowymi. Im szybciej umożliwi się przekształcenie 
widma, tym szybciej operatorzy będą mogli osiągnąć większą wydajność, co przyniesie 
długoterminową korzyść konsumentom w postaci niższych cen i lepszych usług. Posiadacze 
licencji powinni mieć możliwość wykorzystywania swoich pasm częstotliwości na potrzeby 
jakiejkolwiek zestandaryzowanej technologii, której chcą używać. Dla wydajnego 
użytkowania widma zasadnicze znaczenie ma jak największa pewność praw z tytułu licencji 
oraz minimalna liczba ograniczeń dla użytkowania widma. 

Poprawka 389
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli posiadacz prawa wycofa swój 
wniosek, jego prawo pozostanie 
niezmienione do chwili wygaśnięcia lub do 
końca okresu 5 lat, jeżeli nastąpi on 
wcześniej.

Jeżeli posiadacz prawa wycofa swój 
wniosek, jego prawo pozostanie 
niezmienione do chwili wygaśnięcia.
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Or. es

Uzasadnienie

Ze względu na prawa użytkowania, które mogą mieć konsekwencje dla stron trzecich, należy 
przewidzieć okres czasu, który pozwoli na podjęcie koniecznych środków regulacyjnych. 

Poprawka 390
Anne Laperrouze

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
do ograniczeń wprowadzonych przez 
państwa członkowskie w ramach 
wspierania celów polityki kulturalnej i 
medialnej, takich jak różnorodność 
kulturowa i językowa oraz pluralizm 
mediów.

Or. fr

Uzasadnienie

Państwa członkowskie uprawnione są do określania zakresu, charakteru i czasu trwania 
ograniczeń zasady neutralności technologii i usług, mających na celu wspieranie celów 
polityki kulturalnej i medialnej; procedura ponownej oceny, przewidziana w art. 9a nie jest 
więc odpowiednia w takim przypadku. Ponadto w ustępie 2 pomieszano dwie różne sprawy: 
ponowną ocenę ograniczeń i ponowną ocenę samych praw użytkowania, objętych art. 5 ust. 2 
dyrektywy o zezwoleniach.
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Poprawka 391
Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku, gdy posiadacz prawa, o 
którym mowa w ust. 1, świadczy usługi w 
zakresie nadawania audycji radiowych lub 
telewizyjnych i prawo użytkowania 
częstotliwości radiowych zostało mu 
przyznane w celu wypełnienia określonego 
celu interesu ogólnego, w tym świadczenia 
usług nadawczych, prawo do użytkowania 
części częstotliwości radiowych, które są 
przyznane do wypełnienia tego celu, 
pozostaje niezmienione aż do jego 
wygaśnięcia. Część częstotliwości 
radiowych, która może się stać 
niepotrzebna do wypełnienia tego celu
podlega procedurze nowego przydziału 
praw, zgodnie z art. 9 ust. 3 i ust. 4 
niniejszej dyrektywy oraz art. 7 ust. 2 
dyrektywy o zezwoleniach.

Or. en

Uzasadnienie

Nadawcy powinni mieć możliwość kontynuowania świadczenia usług nadawczych, a nawet 
dalszego ich rozwijania, po przejściu na nadawanie cyfrowe.

Poprawka 392
Catherine Trautmann

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

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

2. W przypadku, gdy posiadacz prawa, o 
którym mowa w ust. 1, świadczy usługi 
w zakresie nadawania audycji radiowych 
lub telewizyjnych i prawo użytkowania 
częstotliwości radiowych zostało mu 
przyznane w celu wypełnienia 
określonego celu interesu ogólnego, w 
tym świadczenia usług nadawczych, 
prawo do użytkowania części 
częstotliwości radiowych, które są 
niezbędne do wypełnienia tego celu 
pozostaje niezmienione aż do jego 
wygaśnięcia. Część częstotliwości 
radiowych, która odbiega od wypełnienia 
tego celu podlega procedurze nowego 
przydziału praw, zgodnie z art. 9 ust. 3 i 
ust. 4 niniejszej dyrektywy oraz art. 7 
ust. 2 dyrektywy 2002/20/WE 
(dyrektywy o zezwoleniach).

Or. en

Uzasadnienie

Nadawcy powinni mieć możliwość kontynuowania świadczenia usług nadawczych, a nawet 
dalszego ich rozwijania (np. HDTV), po cyfryzacji. Część dywidendy cyfrowej, która nie 
zostanie wykorzystana do celów nadawczych, powinna być ponownie przyznana na rzecz 
innych celów zgodnie z nowymi zasadami.

Poprawka 393
Pilar del Castillo Vera

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

częstotliwości radiowych zostało mu 
przyznane w celu wypełnienia określonego 
celu interesu ogólnego, prawo do 
użytkowania części częstotliwości 
radiowych, które są niezbędne do 
wypełnienia tego celu, pozostaje 
niezmienione aż do jego wygaśnięcia.
Część częstotliwości radiowych, która 
stanie się niepotrzebna do wypełnienia tego 
celu, podlega procedurze nowego 
przydziału praw, zgodnie z art. 9 ust. 3 i 
ust. 4 niniejszej dyrektywy oraz art. 7 ust. 2 
dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywy o 
zezwoleniach).

Or. en

Poprawka 394
Lambert van Nistelrooij

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

 2. W przypadku, gdy posiadacz prawa, 
o którym mowa w ust. 1, świadczy 
usługi w zakresie nadawania audycji 
radiowych lub telewizyjnych i prawo 
użytkowania częstotliwości radiowych 
zostało mu przyznane w celu 
wypełnienia określonego celu interesu 
ogólnego, prawo do użytkowania
części częstotliwości radiowych, które 
są niezbędne do wypełnienia tego celu, 
pozostaje niezmienione aż do jego 
wygaśnięcia. Część częstotliwości 
radiowych, która stanie się 
niepotrzebna do wypełnienia tego celu, 
podlega procedurze nowego przydziału 
praw, zgodnie z art. 9 ust. 3 i ust. 4 
niniejszej dyrektywy oraz art. 7 ust. 2 
dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywy o 
zezwoleniach). Państwa członkowskie 
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zapewniają spelnienie wszystkich 
warunków niezbędnych do szybkiego 
osiągnięcia celów z art. 9 ust. 7 oraz że 
zachowane zostaną ramy czasowe 
wyznaczone w tym artykule.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowy tekst gwarantuje spójność poprawki z brzmieniem poprawki do art. 9 ust. 7.

Poprawka 395
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku, gdy posiadacz prawa, o 
którym mowa w ust. 1, świadczy usługi 
w zakresie nadawania audycji radiowych 
lub telewizyjnych i prawo użytkowania 
częstotliwości radiowych zostało mu 
przyznane w celu wypełnienia 
określonego celu interesu ogólnego, 
wniosek o ponowną ocenę może zostać 
złożony wyłącznie w odniesieniu do tej 
części częstotliwości radiowych, które są 
niezbędne do wypełnienia tego celu. 
Część częstotliwości radiowych, która 
stanie się niepotrzebna do wypełnienia 
tego celu w wyniku zastosowania art. 9 
ust. 3 i ust. 4, podlega procedurze 
nowego przydziału praw, zgodnie z art. 7 
ust. 2 dyrektywy o zezwoleniach. 
Państwa członkowskie powinny dołożyć 
wszelkich starań, by spełnione zostały 
wszystkie niezbędne warunki konieczne 
do szybkiej realizacji celów zawartych w 
art. 9 ust. 7, oraz aby zachowane zostały 
ramy czasowe wymienione w art. 9 ust. 
7. 
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Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma zapewnić, że realizacja celu, jakim jest rozwój mobilnych usług 
szerokopasmowych oraz wspieranie różnorodności kulturowej i językowej, nie zostanie 
opóźniona.

Poprawka 396
Gianni De Michelis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
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with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 

Poprawka 397
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po pięcioletnim okresie, o którym mowa 
w ust. 1, państwa członkowskie podejmują 
wszelkie właściwe środki, aby zapewnić 
obowiązywanie art. 9 ust. 3 i ust. 4 w 
stosunku do wszelkich pozostałych 
rozdzieleń i przydziałów częstotliwości 
radiowych, które istniały w dniu wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy.

3. Po rocznym okresie, o którym mowa w 
ust. 1, państwa członkowskie podejmują 
wszelkie właściwe środki, aby zapewnić 
obowiązywanie art. 9 ust. 3 i ust. 4 w 
stosunku do wszelkich pozostałych 
rozdzieleń i przydziałów częstotliwości 
radiowych, które istniały w dniu wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 398
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W ramach wdrażania postanowień 
niniejszego artykułu państwa członkowskie 
podejmują właściwe środki w celu 
zagwarantowania uczciwej konkurencji.

skreślony

Or. es
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Uzasadnienie

Ten ustęp nie jest konieczny, ponieważ sprzyjanie uczciwej konkurencji jest jednym z celów 
określonych w art. 8.

Poprawka 399
Gianni De Michelis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W ramach wdrażania postanowień 
niniejszego artykułu państwa członkowskie 
podejmują właściwe środki w celu 
zagwarantowania uczciwej konkurencji.

4. W ramach wdrażania postanowień 
niniejszego artykułu państwa członkowskie 
podejmują właściwe środki w celu 
zagwarantowania uczciwej konkurencji, 
zapewniając pełne uwzględnienie 
inwestycji poczynionych przez podmioty 
na rynku na rzecz nabycia częstotliwości 
radiowych. 

Or. en

Uzasadnienie

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 
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Poprawka 400
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 a – ustęp 4 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do kompetencji państw członkowskich 
należy określanie zakresu, charakteru i 
czasu trwania środków służących 
wspieraniu celów polityki kulturalnej i 
medialnej, takich jak różnorodność 
kulturowa i językowa oraz pluralizm 
mediów, zgodnie z prawem krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności językowej, ponieważ art. 9 ust. 4 mówi o „środkach”, a nie o 
„ograniczeniach”.

Poprawka 401
Reino Paasilinna

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W razie potrzeby państwa członkowskie 
zapewniają możliwość przekazania lub 
dzierżawienia przez przedsiębiorstwa na 
rzecz innych przedsiębiorstw 
indywidualnych praw użytkowania 
częstotliwości radiowych.
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Or. en

Uzasadnienie

Wspieranie możliwości przekazywania indywidualnych praw użytkowania jest istotna, jednak 
nie wymaga przydzielenia specjalnych pasm częśtotliwości na poziomie europejskim czy 
harmonizacji warunków dotyczących przekazywania. Istotne jest także, żeby można było 
wymagać do przekazania uprzedniej zgody właściwego organu danego państwa 
członkowskiego.

Poprawka 402
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość przekazania lub dzierżawienia 
przez przedsiębiorstwa na rzecz innych 
przedsiębiorstw indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych w 
pasmach, wobec których przewidziano to 
w ramach środków wykonawczych 
przyjętych zgodnie z art. 9c, pod 
warunkiem, że takie przekazanie lub 
dzierżawa są zgodne z procedurami 
krajowymi i nie prowadzą do zmiany 
usługi świadczonej w tym paśmie 
częstotliwości radiowej ani obowiązków 
związanych z prawem użytkowania.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość przekazywania i dzierżawienia nie powinna prowadzić do zachwiania równowagi 
w zakresie różnorodności usług lub do spekulacji oraz powinna obejmoważ również 
przypadki, w których można swobodnie wykorzystywać widmo z zastrzeżeniem określonych 
zobowiązań. Nie można ponadto ignorować procedur krajowych, ponieważ zarządzanie 
widmem pozostaje w zakresie kompetencji organów krajowych.
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Poprawka 403
Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość przekazania lub dzierżawienia 
przez przedsiębiorstwa na rzecz innych 
przedsiębiorstw indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych w 
pasmach, wobec których przewidziano to 
w ramach środków wykonawczych 
przyjętych zgodnie z art. 9c, pod 
warunkiem, że takie przekazanie lub 
dzierżawa są zgodne z procedurami 
krajowymi i nie prowadzą do zmiany 
usługi określonej w krajowych tabelach 
rozdzielania częstotliwości i w regulacjach 
radiowych ITU, świadczonej w tym 
paśmie częstotliwości radiowej.

Or. en

Uzasadnienie

Skuteczne zarządzanie widmem wchodzi w zakres kompetencji krajowego organu 
regulacyjnego (art. 9 ust. 1). Jeżeli przekazanie lub wydzierżawienie praw prowadzi do 
„zmiany użytkowania” (tzn. zmiany technologii, o odmiennych cechach/wzorcach), może to 
znacznie zwiększyć ryzyko „szkodliwych zakłóceń” na szkodę użytkowników widma i wreszcie 
użytkowników końcowych.

Poprawka 404
Erika Mann

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

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

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość przekazania lub dzierżawienia 
przez przedsiębiorstwa na rzecz innych 
przedsiębiorstw indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych w 
pasmach, wobec których przewidziano to 
w ramach środków wykonawczych 
przyjętych zgodnie z art. 9c, pod 
warunkiem że takie przekazanie lub 
dzierżawienie jest zgodne z procedurami 
krajowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie handlu dla świadczących tę samą usługę podważy korzyści z handlu i zniechęci 
do ogólnych planów reformy widma.

Poprawka 405
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość przekazania lub dzierżawienia 
przez przedsiębiorstwa na rzecz innych 
przedsiębiorstw indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych w 
pasmach, wobec których przewidziano to 
w ramach środków wykonawczych 
przyjętych zgodnie z art. 9c, zgodnie z 
procedurą przewidzianą w prawie 
krajowym.

Or. es
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Uzasadnienie

Przeniesienie praw musi odbywać się zgodnie z procedurami ustanowionymi w prawie 
krajowym. Konieczne może okazać się udzielenie uprzedniej zgody, aby uniknąć sytuacji, w 
której częstotliwości zostaną przywłaszczone przez określone podmioty rynkowe.

Poprawka 406
Mary Honeyball

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość przekazania lub dzierżawienia 
przez przedsiębiorstwa na rzecz innych 
przedsiębiorstw indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych w 
pasmach, wobec których przewidziano to 
w ramach środków wykonawczych 
przyjętych zgodnie z art. 9c, pod 
warunkiem że takie przekazanie lub 
dzierżawienie jest zgodne z procedurami 
krajowymi.

Or. en

Uzasadnienie

 Poprawka wprowadza drobną zmianę w poprawce 30 złożonej przez sprawozdawcę. 
Neutralność usług ma znaczenie, dopóki mieści się w ramach celu porządku publicznego. Nie 
powinno się wyraźnie zakazywać neutralności usług i handlu widmem.

Poprawka 407
Lena Ek

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

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

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość przekazania lub dzierżawienia 
przez przedsiębiorstwa na rzecz innych 
przedsiębiorstw indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych w 
pasmach, wobec których przewidziano to 
w ramach środków wykonawczych 
przyjętych zgodnie z art. 9c, pod 
warunkiem że takie przekazanie lub 
dzierżawienie jest zgodne z procedurami 
krajowymi.

Or. en

Uzasadnienie

The fundamental idea behind increased flexibility for spectrum users is that users themselves 
are better at judging what is the right balance between services than the State. This 
amendment seems to suggest that regulators can make better decisions on how much 
spectrum should be used for specific services than those actually providing or using those 
services.
Any conditions attached to a license, such as, for instance, an obligation to provide a certain 
service, shall of course be unaffected by the transfer or lease of the license. Within those 
parameters of the license conditions, however, license holders should be free to provide any 
service they regard as the most efficient use of spectrum.

Poprawka 408
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość przekazania lub dzierżawienia 
przez przedsiębiorstwa na rzecz innych 
przedsiębiorstw indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych w 
pasmach, wobec których przewidziano to 

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

w ramach środków wykonawczych 
przyjętych zgodnie z art. 9c, zgodnie 
z procedurami krajowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na wrażliwość sektora telekomunikacyjnego krajowe organy regulacyjne powinny 
określić ramy dla przekazywania praw.

Poprawka 409
Dragoş Florin David

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 410
Gunnar Hökmark

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

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

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

Or. en

Poprawka 411
Reino Paasilinna

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wspieranie możliwości przekazywania indywidualnych praw użytkowania jest istotna, jednak 
nie wymaga przydzielenia specjalnych pasm częśtotliwości na poziomie europejskim czy 
harmonizacji warunków dotyczących przekazywania. Istotne jest także, żeby można było 
wymagać do przekazania uprzedniej zgody właściwego organu danego państwa 
członkowskiego. Właściwym organem w kwestiach związanych z widmem nie zawsze jest 
krajowy organ regulacyjny określony w dyrektywie ramowej.
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Poprawka 412
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku innych pasm państwa 
członkowskie mogą również ustanowić 
możliwość przekazania lub dzierżawienia 
przez przedsiębiorstwa na rzecz innych 
przedsiębiorstw indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych, 
zgodnie z procedurą określoną w prawie 
krajowym.

Or. es

Uzasadnienie

Przeniesienie praw musi odbywać się zgodnie z procedurami ustanowionymi w prawie 
krajowym. Konieczne może okazać się udzielenie uprzedniej zgody, aby uniknąć sytuacji, w 
której częstotliwości zostaną przywłaszczone przez określone podmioty rynkowe.

Poprawka 413
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku innych pasm państwa 
członkowskie mogą również ustanowić 
możliwość przekazania lub dzierżawienia 
przez przedsiębiorstwa na rzecz innych 
przedsiębiorstw indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych, 
zgodnie z procedurami krajowymi.
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Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na wrażliwość sektora telekomunikacyjnego krajowe organy regulacyjne powinny 
określić ramy dla przekazywania praw.

Poprawka 414
Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku innych pasm państwa 
członkowskie mogą ustanowić możliwość 
przekazania lub dzierżawienia przez 
przedsiębiorstwa na rzecz innych 
przedsiębiorstw indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych, 
zgodnie z procedurami krajowymi. 

Or. en

Uzasadnienie

Skuteczne zarządzanie widmem wchodzi w zakres kompetencji krajowego organu 
regulacyjnego (art. 9 ust. 1). Jeżeli przekazanie lub wydzierżawienie praw prowadzi do 
„zmiany użytkowania” (tzn. zmiany technologii, o odmiennych cechach/wzorcach), może to 
znacznie zwiększyć ryzyko „szkodliwych zakłóceń” na szkodę użytkowników widma i wreszcie 
użytkowników końcowych.

Poprawka 415
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 b – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niemniej w przypadku gdy takie 
przekazanie lub dzierżawienie dotyczyłoby 
częstotliwości udostępnionych na 
podstawie ograniczenia w celu 
zapewnienia realizacji celu interesu 
ogólnego zgodnie z art. 9 ust. 4, 
wymagana jest uprzednia zgoda 
krajowego organu regulacyjnego. O ile 
ma to zastosowanie, państwa 
członkowskie mogą wymagać zezwolenia 
lub opinii ze strony organu krajowego 
właściwego dla audiowizualnych usług 
medialnych.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na kompetencje państw członkowskich dotyczące wprowadzania określonych 
ograniczeń w odniesieniu do zasady neutralności usług, logiczną konsekwencją jest 
wprowadzenie pewnych ograniczeń w odniesieniu do przekazywania tych częstotliwości, czy 
też „handlu widmem”. Wydaje się to oczywiste w szczególności w przypadku ograniczeń 
wynikających z polityki kulturalnej i medialnej. Jeśli w tej dziedzinie zezwala się jednak na 
handel widmem państwa członkowskie muszą zachować prawo do wprowadzenia 
odpowiednich zabezpieczeń w celu zagwarantowania, że nie zostaną zagrożone cele ich 
polityki audiowizualnej.

Poprawka 416
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Częstotliwości radiowe nieodpłatnie 
przyznane podmiotom nie mogą być 
przekazywane odpłatnie.
Jeżeli częstotliwości radiowe przyznano w 
wykonaniu obowiązku z zakresu interesu 
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ogólnego, przekazanie takich 
częstotliwości obejmuje przekazanie 
podmiotowi tego obowiązku.

Or. en

Uzasadnienie

Byłoby nie do przyjęcia, żeby podmioty, które nieodpłatnie uzyskały częstotliwości, osiągały 
zysk z ich sprzedaży. Wszelkie obowiązki związane z częstotliwościami powinny być 
przekazywane wraz z nimi.

Poprawka 417
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
zamiar przedsiębiorstw przekazania praw 
użytkowania częstotliwości radiowych był 
zgłaszany krajowym organom 
regulacyjnym odpowiedzialnym za 
rozdział widma, a także by był on 
upubliczniony. Jeżeli użytkowanie
częstotliwości radiowych zostało
zharmonizowane w wyniku wdrożenia 
decyzji o spektrum radiowym lub innych 
środków przyjętych na szczeblu 
Wspólnoty, każde takie przekazanie 
powinno spełniać wymagania takiego 
zharmonizowanego użytkowania.

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
zamiar przedsiębiorstw przekazania praw 
użytkowania częstotliwości radiowych był 
zgłaszany krajowym organom 
regulacyjnym odpowiedzialnym za 
rozdział widma, a także by był on 
upubliczniony. Jeżeli szczególne warunki 
użytkowania częstotliwości radiowych
zostały określone na szczeblu krajowym 
lub zharmonizowane w wyniku wdrożenia 
decyzji o spektrum radiowym lub innych 
środków przyjętych na szczeblu 
Wspólnoty, każde takie przekazanie 
powinno spełniać warunki określone dla
takiego zharmonizowanego użytkowania.

Or. es

Uzasadnienie

Przekazanie takie powinno w każdym przypadku przestrzegać warunków określonych 
uprzednio na szczeblu krajowym i wspólnotowym.
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Poprawka 418
Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
zamiar przedsiębiorstw przekazania praw 
użytkowania częstotliwości radiowych był 
zgłaszany krajowym organom 
regulacyjnym odpowiedzialnym za 
rozdział widma, a także by był on 
upubliczniony. Jeżeli użytkowanie
częstotliwości radiowych zostało 
zharmonizowane w wyniku wdrożenia 
decyzji o spektrum radiowym lub innych 
środków przyjętych na szczeblu 
Wspólnoty, każde takie przekazanie 
powinno spełniać wymagania takiego 
zharmonizowanego użytkowania.

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przekazanie przez przedsiębiorstwo praw 
użytkowania częstotliwości radiowych był 
zgłaszany krajowym organom 
regulacyjnym odpowiedzialnym za 
rozdział widma, a także by był on 
upubliczniony. Jeżeli na szczeblu 
krajowym ustanowiono szczególne 
warunki użytkowania częstotliwości 
radiowych lub zharmonizowano je
w wyniku wdrożenia decyzji o spektrum 
radiowym lub innych środków przyjętych 
na szczeblu Wspólnoty, każde takie 
przekazanie powinno spełniać wymagania 
takiego zharmonizowanego użytkowania.

Or. en

Uzasadnienie

Skuteczne zarządzanie widmem wchodzi w zakres kompetencji krajowego organu 
regulacyjnego (art. 9 ust. 1). Jeżeli przekazanie lub wydzierżawienie praw prowadzi do 
„zmiany użytkowania” (tzn. zmiany technologii, o odmiennych cechach/wzorcach), może to 
znacznie zwiększyć ryzyko „szkodliwych zakłóceń” na szkodę użytkowników widma i wreszcie 
użytkowników końcowych.

Poprawka 419
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
zamiar przedsiębiorstw przekazania praw 
użytkowania częstotliwości radiowych był 
zgłaszany krajowym organom 
regulacyjnym odpowiedzialnym za 
rozdział widma, a także by był on 
upubliczniony. Jeżeli użytkowanie 
częstotliwości radiowych zostało 
zharmonizowane w wyniku wdrożenia 
decyzji o spektrum radiowym lub innych 
środków przyjętych na szczeblu 
Wspólnoty, każde takie przekazanie 
powinno spełniać wymagania takiego 
zharmonizowanego użytkowania.

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
zamiar przedsiębiorstw przekazania praw 
użytkowania częstotliwości radiowych 
oraz fakt takiego przekazania był 
zgłaszany właściwym krajowym organom 
odpowiedzialnym za rozdział widma, a 
także by był on upubliczniony. Jeżeli 
użytkowanie częstotliwości radiowych 
zostało zharmonizowane w wyniku 
wdrożenia decyzji o spektrum radiowym 
lub innych środków przyjętych na szczeblu 
Wspólnoty, każde takie przekazanie 
powinno spełniać wymagania takiego 
zharmonizowanego użytkowania.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwy organ nie zawsze oznacza krajowy organ regulacyjny zgodnie z definicją zawartą 
w dyrektywie ramowej.

Poprawka 420
Gunnar Hökmark

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
zamiar przedsiębiorstw przekazania praw 
użytkowania częstotliwości radiowych był 
zgłaszany krajowym organom 
regulacyjnym odpowiedzialnym za 
rozdział widma, a także by był on 
upubliczniony. Jeżeli użytkowanie 
częstotliwości radiowych zostało 
zharmonizowane w wyniku wdrożenia 
decyzji o spektrum radiowym lub innych 
środków przyjętych na szczeblu 

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przekazanie przez przedsiębiorstwo praw 
użytkowania częstotliwości radiowych był 
zgłaszany właściwym krajowym organom 
odpowiedzialnym za rozdział widma, a 
także by był on upubliczniony. Jeżeli 
użytkowanie częstotliwości radiowych 
zostało zharmonizowane w wyniku 
wdrożenia decyzji o spektrum radiowym 
lub innych środków przyjętych na szczeblu 
Wspólnoty, każde takie przekazanie 
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Wspólnoty, każde takie przekazanie 
powinno spełniać wymagania takiego 
zharmonizowanego użytkowania.

powinno spełniać wymagania takiego 
zharmonizowanego użytkowania.

Or. en

Uzasadnienie

Należy rejestrować nie zamiar, lecz rzeczywiste przekazanie praw. Rejestracja zamiaru 
prowadzi do nadregulacji i niepotrzebnej biurokracji. Decyzja o spektrum radiowym jest 
podstawą istotnej i sprawnej działalności, np. Komitetu ds. polityki w zakresie widma 
radiowego.

Poprawka 421
Lena Ek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
zamiar przedsiębiorstw przekazania praw 
użytkowania częstotliwości radiowych był 
zgłaszany krajowym organom 
regulacyjnym odpowiedzialnym za 
rozdział widma, a także by był on 
upubliczniony. Jeżeli użytkowanie 
częstotliwości radiowych zostało 
zharmonizowane w wyniku wdrożenia 
decyzji o spektrum radiowym lub innych 
środków przyjętych na szczeblu 
Wspólnoty, każde takie przekazanie 
powinno spełniać wymagania takiego 
zharmonizowanego użytkowania.

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przekazanie przez przedsiębiorstwo praw 
użytkowania częstotliwości radiowych był 
zgłaszany właściwym krajowym organom 
odpowiedzialnym za rozdział widma, a 
także by był on upubliczniony. Jeżeli 
użytkowanie częstotliwości radiowych 
zostało zharmonizowane w wyniku
wdrożenia decyzji o spektrum radiowym 
lub innych środków przyjętych na szczeblu 
Wspólnoty, każde takie przekazanie 
powinno spełniać wymagania takiego 
zharmonizowanego użytkowania.

Or. en

Uzasadnienie

Należy rejestrować nie zamiar, lecz rzeczywiste przekazanie praw. Rejestracja zamiaru 
stwarza wyraźne ryzyko nadregulacji i niepotrzebnej biurokracji. Decyzja o spektrum 
radiowym jest podstawą istotnej i sprawnej działalności, np. Komitetu ds. polityki w zakresie 
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widma radiowego.

Poprawka 422
Reino Paasilinna

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
zamiar przedsiębiorstw przekazania praw 
użytkowania częstotliwości radiowych był 
zgłaszany krajowym organom 
regulacyjnym odpowiedzialnym za 
rozdział widma, a także by był on 
upubliczniony. Jeżeli użytkowanie 
częstotliwości radiowych zostało 
zharmonizowane w wyniku wdrożenia 
decyzji o spektrum radiowym lub innych 
środków przyjętych na szczeblu 
Wspólnoty, każde takie przekazanie 
powinno spełniać wymagania takiego 
zharmonizowanego użytkowania.

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
zamiar przedsiębiorstw przekazania praw 
użytkowania częstotliwości radiowych był 
zgłaszany krajowym organom 
odpowiedzialnym za rozdział widma, a 
także by był on upubliczniony. Jeżeli 
użytkowanie częstotliwości radiowych 
zostało zharmonizowane w wyniku 
wdrożenia decyzji o spektrum radiowym 
lub innych środków przyjętych na szczeblu 
Wspólnoty, każde takie przekazanie 
powinno spełniać wymagania takiego 
zharmonizowanego użytkowania. 

Or. en

Uzasadnienie

Wspieranie możliwości przekazywania indywidualnych praw użytkowania jest istotna, jednak 
nie wymaga przydzielenia specjalnych pasm częśtotliwości na poziomie europejskim czy
harmonizacji warunków dotyczących przekazywania. Istotne jest także, żeby można było 
wymagać do przekazania uprzedniej zgody właściwego organu danego państwa 
członkowskiego. Właściwym organem w kwestiach związanych z widmem nie zawsze jest 
krajowy organ regulacyjny określony w dyrektywie ramowej.
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Poprawka 423
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9c skreślony
Środki harmonizacji zarządzania 

częstotliwością radiową
Aby przyczynić się do rozwoju rynku 
wewnętrznego, w celu realizacji zasad 
określonych w niniejszym artykule, 
Komisja może przyjąć właściwe środki 
wykonawcze, w celu:
a) zharmonizowania identyfikacji pasm 
których prawa użytkowania mogą być 
przekazywane lub dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami;
b) zharmonizowania warunków 
dołączonych do takich praw oraz 
warunków, procedur, limitów, ograniczeń, 
wycofań i zasad przejściowych 
stosowanych wobec takich przekazań lub 
dzierżaw;
c) zharmonizowania szczegółowych 
środków mających na celu zapewnienie 
uczciwej konkurencji przy przekazywaniu 
indywidualnych praw;
d) stworzenia wyjątku od zasady 
neutralności usług lub technologii, a 
także zharmonizowania zakresu i 
charakteru wszelkich wyjątków od tych 
zasad zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4, innych niż 
wyjątki mające na celu zapewnienie 
wspierania różnorodności kulturowej i 
językowej oraz pluralizmu mediów.
Te środki, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
zostaną przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
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mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na 
szczególnie pilny charakter sprawy 
Komisja może zastosować tryb pilny 
określony w art. 22 ust. 4. We wdrażaniu 
przepisów niniejszego ustępu Komisję 
może wspierać Urząd zgodnie z art. 10 
rozporządzenia […/WE].”

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 424
Lambert van Nistelrooij

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9c skreślony
Środki harmonizacji zarządzania 

częstotliwością radiową
Aby przyczynić się do rozwoju rynku 
wewnętrznego, w celu realizacji zasad 
określonych w niniejszym artykule, 
Komisja może przyjąć właściwe środki 
wykonawcze, w celu:
a) zharmonizowania identyfikacji pasm 
których prawa użytkowania mogą być 
przekazywane lub dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami;
b) zharmonizowania warunków 
dołączonych do takich praw oraz 
warunków, procedur, limitów, ograniczeń, 
wycofań i zasad przejściowych 
stosowanych wobec takich przekazań lub 
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dzierżaw;
c) zharmonizowania szczegółowych 
środków mających na celu zapewnienie 
uczciwej konkurencji przy przekazywaniu 
indywidualnych praw;
d) stworzenia wyjątku od zasady 
neutralności usług lub technologii, a 
także zharmonizowania zakresu i 
charakteru wszelkich wyjątków od tych 
zasad zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4, innych niż 
wyjątki mające na celu zapewnienie 
wspierania różnorodności kulturowej i 
językowej oraz pluralizmu mediów.
Te środki, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
zostaną przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na
szczególnie pilny charakter sprawy 
Komisja może zastosować tryb pilny 
określony w art. 22 ust. 4. We wdrażaniu 
przepisów niniejszego ustępu Komisję 
może wspierać Urząd zgodnie z art. 10 
rozporządzenia […/WE].”

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż można usprawnić obecne mechanizmy koordynacyjne, nie ma pewności, czy Europa 
boryka się z problemami harmonizacyjnymi i koordynacyjnymi o takiej skali, która 
uzasadniłaby radykalną zmianę w układzie instytucjonalnym.

Poprawka 425
Erna Hennicot-Schoepges

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

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

Aby przyczynić się do rozwoju rynku 
wewnętrznego, w celu realizacji zasad 
określonych w niniejszym artykule oraz 
zgodnie z art. 9d i decyzją o spektrum 
radiowym, Komisja może przyjąć 
właściwe środki wykonawcze, w celu:

Or. en

Uzasadnienie

Warunki określające przekazywanie lub dzierżawienie spektrum radiowego na szczeblu 
krajowym powinny leżeć w gestii krajowych organów regulacyjnych, które są definitywnie 
odpowiedzialne za skuteczne zarządzanie spektrum.

Poprawka 426
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić spójność prawną z art. 8a (nowy) oraz z definicją neutralności technologii i 
usług wyrażoną w art. 9 niniejszej dyrektywy. Należy również zapewnić spójność prawną z 
decyzją o spektrum radiowym (676/2002/Komisja), w szczególności jeżeli chodzi o zakres 
artykułu, który dotyczy technicznych środków wykonawczych oraz celów interesu ogólnego 
(nowa lit d odpowiada art. 1 ust. 4 decyzji o spektrum)   Wszelkie decyzje dotyczące 
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harmonizacji dalszych wyjątków od zasady neutralności usług lub technologii stanowią 
istotnie zasdniczy element niniejszej dyrektywy i powinny podlegać poprawkom legislacyjnym.

Poprawka 427
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić spójność prawną z art. 8a (nowy) oraz z definicją neutralności technologii i 
usług wyrażoną w art. 9 niniejszej dyrektywy. Należy również zapewnić spójność prawną z 
decyzją o spektrum radiowym (676/2002/Komisja), w szczególności jeżeli chodzi o zakres 
artykułu, który dotyczy technicznych środków wykonawczych oraz celów interesu ogólnego 
(nowa lit d odpowiada art. 1 ust. 4 decyzji o spektrum)   Wszelkie decyzje dotyczące 
harmonizacji dalszych wyjątków od zasady neutralności usług lub technologii stanowią 
istotnie zasdniczy element niniejszej dyrektywy i powinny podlegać poprawkom legislacyjnym.

Poprawka 428
Dominique Vlasto

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Aby przyczynić się do rozwoju rynku 
wewnętrznego i z zastrzeżeniem art. 8a 
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określonych w niniejszym artykule, 
Komisja może przyjąć właściwe środki 
wykonawcze, w celu: 

niniejszej dyrektywy, w celu realizacji 
zasad określonych w niniejszym artykule, 
Komisja może przyjąć właściwe 
techniczne środki wykonawcze, w celu: 

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie do dyrektywy ramowej uprawnień wykonawczych Komisji określonych w decyzji o 
spektrum radiowym musi iść w parze z włączeniem do dyrektywy klauzuli odpowiadającej art. 
1 ust. 4 decyzji o spektrum radiowym. W świetle kompetencji państw członkowskich w 
zakresie polityki kulturalnej i medialnej Komisja nie powinna identyfikować pasm 
częstotliwości jako pasm, do których prawa użytkowania mogą być przekazywane lub 
dzierżawione. Zgodnie z art. 9b przekazanie lub dzierżawa indywidualnych praw podlega 
procedurom krajowym, dlatego  Komisja nie powinna harmonizować tych procedur.

Poprawka 429
Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

 Należy zapewnić spójność prawną z art. 8a (nowy) oraz z definicją neutralności technologii i 
usług wyrażoną w art. 9 niniejszej dyrektywy. Należy również zapewnić spójność prawną z 
decyzją o spektrum radiowym (676/2002/WE), w szczególności jeżeli chodzi o zakres artykułu, 
który dotyczy technicznych środków wykonawczych oraz środków dotyczących celów interesu 
ogólnego).  Wszelkie decyzje dotyczące harmonizacji dalszych wyjątków od zasady 
neutralności usług lub technologii stanowią istotnie zasdniczy element niniejszej dyrektywy i 
powinny podlegać poprawkom legislacyjnym.
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Poprawka 430
Anne Laperrouze

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie do dyrektywy ramowej uprawnień wykonawczych Komisji określonych w decyzji o 
spektrum radiowym musi iść w parze z włączeniem do dyrektywy klauzuli odpowiadającej art. 
1 ust. 4 decyzji o spektrum radiowym. W świetle kompetencji państw członkowskich w 
zakresie polityki kulturalnej i medialnej Komisja nie powinna identyfikować pasm 
częstotliwości jako pasm, do których prawa użytkowania mogą być przekazywane lub 
dzierżawione. Zgodnie z art. 9 b przekazanie lub dzierżawa indywidualnych praw podlega 
procedurom krajowym, dlatego Komisja nie powinna harmonizować tych procedur.

Poprawka 431
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera -a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie do dyrektywy ramowej uprawnień wykonawczych Komisji określonych w decyzji o 
spektrum radiowym musi iść w parze z włączeniem do dyrektywy klauzuli odpowiadającej art. 
1 ust. 4 decyzji o spektrum radiowym. W świetle kompetencji państw członkowskich w 
zakresie polityki kulturalnej i medialnej Komisja nie powinna identyfikować pasm 
częstotliwości jako pasm, do których prawa użytkowania mogą być przekazywane lub 
dzierżawione. Zgodnie z art. 9 b przekazanie lub dzierżawa indywidualnych praw podlega 
procedurom krajowym, dlatego Komisja nie powinna harmonizować tych procedur.

Poprawka 432
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 c – ustęp 1 – litera -a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie do dyrektywy ramowej uprawnień wykonawczych Komisji określonych w decyzji o 
spektrum radiowym musi iść w parze z włączeniem do dyrektywy klauzuli odpowiadającej art. 
1 ust. 4 decyzji o spektrum radiowym. W świetle kompetencji państw członkowskich w 
zakresie polityki kulturalnej i medialnej Komisja nie powinna identyfikować pasm 
częstotliwości jako pasm, do których prawa użytkowania mogą być przekazywane lub 
dzierżawione. Zgodnie z art. 9b przekazanie lub dzierżawa indywidualnych praw podlega 
procedurom krajowym, dlatego  Komisja nie powinna harmonizować tych procedur.
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Poprawka 433
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 c – ustęp 1 – litera -a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) zharmonizowania przepisów 
dotyczących dostępności i efektywnego 
wykorzystania częstotliwości radiowych 
zgodnie z art. 9;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić spójność prawną z art. 8a (nowy) oraz z definicją neutralności technologii i 
usług wyrażoną w art. 9 niniejszej dyrektywy. Należy również zapewnić spójność prawną z 
decyzją o spektrum radiowym (676/2002/Komisja), w szczególności jeżeli chodzi o zakres 
artykułu, który dotyczy technicznych środków wykonawczych oraz celów interesu ogólnego 
(nowa lit d odpowiada art. 1 ust. 4 decyzji o spektrum)   Wszelkie decyzje dotyczące 
harmonizacji dalszych wyjątków od zasady neutralności usług lub technologii stanowią 
istotnie zasdniczy element niniejszej dyrektywy i powinny podlegać poprawkom legislacyjnym.

Poprawka 434
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 c – ustęp 1 – litera -a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) zharmonizowania przepisów 
dotyczących dostępności i efektywnego 
wykorzystania częstotliwości radiowych 
zgodnie z art. 9;

Or. en
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Uzasadnienie

 Należy zapewnić spójność prawną z art. 8a (nowy) oraz z definicją neutralności technologii i 
usług wyrażoną w art. 9 niniejszej dyrektywy. Należy również zapewnić spójność prawną z 
decyzją o spektrum radiowym (676/2002/WE), w szczególności jeżeli chodzi o zakres artykułu, 
który dotyczy technicznych środków wykonawczych oraz środków dotyczących celów interesu 
ogólnego).  Wszelkie decyzje dotyczące harmonizacji dalszych wyjątków od zasady 
neutralności usług lub technologii stanowią istotnie zasdniczy element niniejszej dyrektywy i 
powinny podlegać poprawkom legislacyjnym.

Poprawka 435
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 c – ustęp 1 – litera -a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) zharmonizowania przepisów 
dotyczących dostępności i efektywnego 
wykorzystania częstotliwości radiowych 
zgodnie z art. 9;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić spójność prawną z art. 8a (nowy) oraz z definicją neutralności technologii i 
usług wyrażoną w art. 9 niniejszej dyrektywy. Należy również zapewnić spójność prawną z 
decyzją o spektrum radiowym (676/2002/Komisja), w szczególności jeżeli chodzi o zakres 
artykułu, który dotyczy technicznych środków wykonawczych oraz celów interesu ogólnego 
(nowa lit d odpowiada art. 1 ust. 4 decyzji o spektrum)   Wszelkie decyzje dotyczące 
harmonizacji dalszych wyjątków od zasady neutralności usług lub technologii stanowią 
istotnie zasdniczy element niniejszej dyrektywy i powinny podlegać poprawkom legislacyjnym.

Poprawka 436
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 c – ustęp 1 – litera -aa) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) zapewnienia skoordynowanego 
dostarczania we właściwym czasie 
informacji dotyczących rozdzielania, 
dostępności i wykorzystywania 
częstotliwości radiowych zgodnie z 
procedurą ustanowioną w załączniku IIa;

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie do dyrektywy ramowej uprawnień wykonawczych Komisji określonych w decyzji o 
spektrum radiowym musi iść w parze z włączeniem do dyrektywy klauzuli odpowiadającej art. 
1 ust. 4 decyzji o spektrum radiowym. W świetle kompetencji państw członkowskich w 
zakresie polityki kulturalnej i medialnej Komisja nie powinna identyfikować pasm 
częstotliwości jako pasm, do których prawa użytkowania mogą być przekazywane lub 
dzierżawione. Zgodnie z art. 9 b przekazanie lub dzierżawa indywidualnych praw podlega 
procedurom krajowym, dlatego Komisja nie powinna harmonizować tych procedur.

Poprawka 437
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 c – ustęp 1 – litera -aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) zapewnienia skoordynowanego 
dostarczania we właściwym czasie 
informacji dotyczących rozdzielania, 
dostępności i wykorzystywania 
częstotliwości radiowych zgodnie z 
procedurą ustanowioną w załączniku IIa;

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie do dyrektywy ramowej uprawnień wykonawczych Komisji określonych w decyzji o 
spektrum radiowym musi iść w parze z włączeniem do dyrektywy klauzuli odpowiadającej art. 
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1 ust. 4 decyzji o spektrum radiowym. W świetle kompetencji państw członkowskich w 
zakresie polityki kulturalnej i medialnej Komisja nie powinna identyfikować pasm 
częstotliwości jako pasm, do których prawa użytkowania mogą być przekazywane lub 
dzierżawione. Zgodnie z art. 9b przekazanie lub dzierżawa indywidualnych praw podlega 
procedurom krajowym, dlatego  Komisja nie powinna harmonizować tych procedur.

Poprawka 438
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 c – ustęp 1 – litera -aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) zapewnienia skoordynowanego 
dostarczania we właściwym czasie 
informacji dotyczących rozdzielania, 
dostępności i wykorzystania częstotliwości 
radiowych;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić spójność prawną z art. 8a (nowy) oraz z definicją neutralności technologii i 
usług wyrażoną w art. 9 niniejszej dyrektywy. Należy również zapewnić spójność prawną z 
decyzją o spektrum radiowym (676/2002/Komisja), w szczególności jeżeli chodzi o zakres 
artykułu, który dotyczy technicznych środków wykonawczych oraz celów interesu ogólnego 
(nowa lit d odpowiada art. 1 ust. 4 decyzji o spektrum)   Wszelkie decyzje dotyczące 
harmonizacji dalszych wyjątków od zasady neutralności usług lub technologii stanowią 
istotnie zasdniczy element niniejszej dyrektywy i powinny podlegać poprawkom legislacyjnym.

Poprawka 439
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 c – ustęp 1 – litera -aa) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) zapewnienia skoordynowanego 
dostarczania we właściwym czasie 
informacji dotyczących rozdzielania, 
dostępności i wykorzystania częstotliwości 
radiowych;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić spójność prawną z art. 8a (nowy) oraz z definicją neutralności technologii i 
usług wyrażoną w art. 9 niniejszej dyrektywy. Należy również zapewnić spójność prawną z 
decyzją o spektrum radiowym (676/2002/Komisja), w szczególności jeżeli chodzi o zakres 
artykułu, który dotyczy technicznych środków wykonawczych oraz celów interesu ogólnego 
(nowa lit d odpowiada art. 1 ust. 4 decyzji o spektrum)   Wszelkie decyzje dotyczące 
harmonizacji dalszych wyjątków od zasady neutralności usług lub technologii stanowią 
istotnie zasdniczy element niniejszej dyrektywy i powinny podlegać poprawkom legislacyjnym.

Poprawka 440
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 c – ustęp 1 – litera -aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) zapewnienia skoordynowanego 
dostarczania we właściwym czasie 
informacji dotyczących rozdzielania, 
dostępności i wykorzystania częstotliwości 
radiowych;

Or. en

Uzasadnienie

 Należy zapewnić spójność prawną z art. 8a (nowy) oraz z definicją neutralności technologii i 
usług wyrażoną w art. 9 niniejszej dyrektywy. Należy również zapewnić spójność prawną z 
decyzją o spektrum radiowym (676/2002/WE), w szczególności jeżeli chodzi o zakres artykułu, 
który dotyczy technicznych środków wykonawczych oraz środków dotyczących celów interesu 



PE407.631v01-00 94/106 AM\725138PL.doc

PL

ogólnego).  Wszelkie decyzje dotyczące harmonizacji dalszych wyjątków od zasady 
neutralności usług lub technologii stanowią istotnie zasdniczy element niniejszej dyrektywy i 
powinny podlegać poprawkom legislacyjnym.

Poprawka 441
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) identyfikacji pasm, których prawa 
użytkowania mogą być bezpośrednio 
przekazywane lub dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami, z wyjątkiem 
częstotliwości radiowych zaplanowanych 
przez państwa członkowskie dla usług 
nadawczych;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić spójność prawną z art. 8a (nowy) oraz z definicją neutralności technologii i 
usług wyrażoną w art. 9 niniejszej dyrektywy. Należy również zapewnić spójność prawną z 
decyzją o spektrum radiowym (676/2002/Komisja), w szczególności jeżeli chodzi o zakres 
artykułu, który dotyczy technicznych środków wykonawczych oraz celów interesu ogólnego 
(nowa lit d odpowiada art. 1 ust. 4 decyzji o spektrum)   Wszelkie decyzje dotyczące 
harmonizacji dalszych wyjątków od zasady neutralności usług lub technologii stanowią 
istotnie zasdniczy element niniejszej dyrektywy i powinny podlegać poprawkom legislacyjnym.

Poprawka 442
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

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

a) identyfikacji pasm, których prawa 
użytkowania mogą być przekazywane lub 
dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami, z wyjątkiem 
częstotliwości zaplanowanych przez 
państwa członkowskie dla usług 
nadawczych;

Or. en

Uzasadnienie

Środki, jakie proponuje się przyjąć w procedurze komitologii, mają szerszy zakres niż „inne 
niż konieczne elementy dyrektywy”. Z drugiej strony wiele działań harmonizacyjnych może 
być i zostało przeprowadzonych z powodzeniem na podstawie istniejącej decyzji w sprawie 
spektrum radiowego (676/2002/WE).  Dlatego należy skreślić lit. b) i c) w tym artykule. 
Nawiązując do punktu preambuły 23, określanie polityki medialnej leży w kompetencjach 
państw członkowskich.

Poprawka 443
Anne Laperrouze

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) identyfikacji pasm, których prawa 
użytkowania mogą być przekazywane lub 
dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami, z wyjątkiem 
częstotliwości radiowych przeznaczonych 
lub zaplanowanych przez państwa 
członkowskie dla usług nadawczych;

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie do dyrektywy ramowej uprawnień wykonawczych Komisji określonych w decyzji o 
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spektrum radiowym musi iść w parze z włączeniem do dyrektywy klauzuli odpowiadającej art. 
1 ust. 4 decyzji o spektrum radiowym. W świetle kompetencji państw członkowskich w 
zakresie polityki kulturalnej i medialnej Komisja nie powinna identyfikować pasm 
częstotliwości jako pasm, do których prawa użytkowania mogą być przekazywane lub 
dzierżawione. Zgodnie z art. 9 b przekazanie lub dzierżawa indywidualnych praw podlega 
procedurom krajowym, dlatego Komisja nie powinna harmonizować tych procedur.

Poprawka 444
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) identyfikacji pasm, których prawa 
użytkowania mogą być przekazywane lub 
dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami, z wyjątkiem 
częstotliwości zaplanowanych przez 
państwa członkowskie dla usług radiowo-
telewizyjnych;

Or. es

Uzasadnienie

La supresión  de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones y límites, han de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.

Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 
armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.
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Poprawka 445
Dominique Vlasto

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) identyfikacji pasm, których prawa 
użytkowania mogą być przekazywane lub 
dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami, z wyjątkiem 
częstotliwości radiowych przeznaczonych 
lub zaplanowanych przez państwa 
członkowskie dla usług nadawczych;

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie do dyrektywy ramowej uprawnień wykonawczych Komisji określonych w decyzji o 
spektrum radiowym musi iść w parze z włączeniem do dyrektywy klauzuli odpowiadającej art. 
1 ust. 4 decyzji o spektrum radiowym. W świetle kompetencji państw członkowskich w 
zakresie polityki kulturalnej i medialnej Komisja nie powinna identyfikować pasm 
częstotliwości jako pasm, do których prawa użytkowania mogą być przekazywane lub 
dzierżawione. Zgodnie z art. 9b przekazanie lub dzierżawa indywidualnych praw podlega 
procedurom krajowym, dlatego  Komisja nie powinna harmonizować tych procedur.

Poprawka 446
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) identyfikacji pasm, których prawa 
użytkowania mogą być bezpośrednio 
przekazywane lub dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami, z wyjątkiem 
częstotliwości radiowych zaplanowanych 
przez państwa członkowskie dla usług 
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nadawczych;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić spójność prawną z art. 8a (nowy) oraz z definicją neutralności technologii i 
usług wyrażoną w art. 9 niniejszej dyrektywy. Należy również zapewnić spójność prawną z 
decyzją o spektrum radiowym (676/2002/Komisja), w szczególności jeżeli chodzi o zakres 
artykułu, który dotyczy technicznych środków wykonawczych oraz celów interesu ogólnego 
(nowa lit d) odpowiada art. 1 ust. 4 decyzji o spektrum)   Wszelkie decyzje dotyczące 
harmonizacji dalszych wyjątków od zasady neutralności usług lub technologii stanowią 
istotnie zasdniczy element niniejszej dyrektywy i powinny podlegać poprawkom legislacyjnym.

Poprawka 447
Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a)identyfikacji pasm, których prawa 
użytkowania mogą być bezpośrednio 
przekazywane lub dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami, z wyjątkiem 
częstotliwości radiowych zaplanowanych 
przez państwa członkowskie dla usług 
nadawczych;

Or. en

Uzasadnienie

 Należy zapewnić spójność prawną z art. 8a (nowy) oraz z definicją neutralności technologii i 
usług wyrażoną w art. 9 niniejszej dyrektywy. Należy również zapewnić spójność prawną z 
decyzją o spektrum radiowym (676/2002/WE), w szczególności jeżeli chodzi o zakres artykułu, 
który dotyczy technicznych środków wykonawczych oraz środków dotyczących celów interesu 
ogólnego.  Wszelkie decyzje dotyczące harmonizacji dalszych wyjątków od zasady 
neutralności usług lub technologii stanowią istotnie zasdniczy element niniejszej dyrektywy i 
powinny podlegać poprawkom legislacyjnym.



AM\725138PL.doc 99/106 PE407.631v01-00

PL

Poprawka 448
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) zidentyfikowania pasm, których prawa 
użytkowania mogą być przekazywane lub 
dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami, z wyjątkiem 
częstotliwości radiowych;

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest pozostawienie definiowania szczegółowych praw i obowiązków związanych z 
wydawaniem początkowych zezwoleń na użytkowanie częstotliwości przekazanych lub 
wydzierżawionych w kompetencji państw członkowskich. Pozwoli to na uwzględnienie 
szczególnych obowiązków, takich jak np. obowiązki dotyczące zasięgu lub zagospodarowania 
terenu. Nie stanowi to uszczerbku dla konieczności zagwarantowania sprawiedliwej 
konkurencji, która jednak musi opierać się na szczegółowych przepisach krajowych biorących 
pod uwagę konkretną sytuację w poszczególnych państwach członkowskich.

Poprawka 449
Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Warunki określające przekazywanie lub dzierżawienie spektrum radiowego na szczeblu 
krajowym powinny leżeć w gestii krajowych organów regulacyjnych, które są definitywnie 
odpowiedzialne za skuteczne zarządzanie spektrum.

Poprawka 450
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Środki, jakie proponuje się przyjąć w procedurze komitologii, mają szerszy zakres niż „inne 
niż konieczne elementy dyrektywy”. Z drugiej strony wiele działań harmonizacyjnych może 
być i zostało przeprowadzonych z powodzeniem na podstawie istniejącej decyzji w sprawie 
spektrum radiowego (676/2002/WE).  Dlatego należy skreślić lit. b) i c) w tym artykule. 
Nawiązując do punktu preambuły 23, określanie polityki medialnej leży w kompetencjach 
państw członkowskich.

Poprawka 451
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9c – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest pozostawienie definiowania szczegółowych praw i obowiązków związanych z 
wydawaniem początkowych zezwoleń na użytkowanie częstotliwości przekazanych lub 
wydzierżawionych w kompetencji państw członkowskich. Pozwoli to na uwzględnienie 
szczególnych obowiązków, takich jak np. obowiązki dotyczące zasięgu lub zagospodarowania 
terenu. Nie stanowi to uszczerbku dla konieczności zagwarantowania sprawiedliwej 
konkurencji, która jednak musi opierać się na szczegółowych przepisach krajowych biorących 
pod uwagę konkretną sytuację w poszczególnych państwach członkowskich.

Poprawka 452
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. es
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Uzasadnienie

La supresión de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones y límites, han de de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.

Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 
armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.

Poprawka 453
Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Warunki określające przekazywanie lub dzierżawienie spektrum radiowego na szczeblu 
krajowym powinny leżeć w gestii krajowych organów regulacyjnych, które są definitywnie 
odpowiedzialne za skuteczne zarządzanie spektrum.

Poprawka 454
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 c – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) zharmonizowania warunków 
dołączonych do takich praw;

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie do dyrektywy ramowej uprawnień wykonawczych Komisji określonych w decyzji o 
spektrum radiowym musi iść w parze z włączeniem do dyrektywy klauzuli odpowiadającej art. 
1 ust. 4 decyzji o spektrum radiowym. W świetle kompetencji państw członkowskich w 
zakresie polityki kulturalnej i medialnej Komisja nie powinna identyfikować pasm 
częstotliwości jako pasm, do których prawa użytkowania mogą być przekazywane lub 
dzierżawione. Zgodnie z art. 9 b przekazanie lub dzierżawa indywidualnych praw podlega 
procedurom krajowym, dlatego Komisja nie powinna harmonizować tych procedur.

Poprawka 455
Dominique Vlasto

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) zharmonizowania warunków 
dołączonych do takich praw;

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie do dyrektywy ramowej uprawnień wykonawczych Komisji określonych w decyzji o 
spektrum radiowym musi iść w parze z włączeniem do dyrektywy klauzuli odpowiadającej art. 
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1 ust. 4 decyzji o spektrum radiowym. W świetle kompetencji państw członkowskich w 
zakresie polityki kulturalnej i medialnej Komisja nie powinna identyfikować pasm 
częstotliwości jako pasm, do których prawa użytkowania mogą być przekazywane lub 
dzierżawione. Zgodnie z art. 9b przekazanie lub dzierżawa indywidualnych praw podlega 
procedurom krajowym, dlatego  Komisja nie powinna harmonizować tych procedur.

Poprawka 456
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Środki, jakie proponuje się przyjąć w procedurze komitologii, mają szerszy zakres niż „inne 
niż konieczne elementy dyrektywy”. Z drugiej strony wiele działań harmonizacyjnych może 
być i zostało przeprowadzonych z powodzeniem na podstawie istniejącej decyzji w sprawie 
spektrum radiowego (676/2002/WE).  Dlatego należy skreślić lit. b) i c) w tym artykule. 
Nawiązując do punktu preambuły 23, określanie polityki medialnej leży w kompetencjach 
państw członkowskich.

Poprawka 457
Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zharmonizowania szczegółowych 
środków mających na celu zapewnienie 

skreślony
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uczciwej konkurencji przy przekazywaniu 
indywidualnych praw;

Or. en

Uzasadnienie

Warunki określające przekazywanie lub dzierżawienie spektrum radiowego na szczeblu 
krajowym powinny leżeć w gestii krajowych organów regulacyjnych, które są definitywnie 
odpowiedzialne za skuteczne zarządzanie spektrum.

Poprawka 458
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 c – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

La supresión de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones y límites, han de de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.

Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 
armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.
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Poprawka 459
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 c – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, żeby określanie szczególnych praw i obowiązków związanych z wydaniem 
początkowych licencji na przekazywane lub dzierżawione częstotliwości pozostało w 
kompetencji organów krajowych. Umożliwi to uwzględnienie szczególnych obowiązków, 
takich jak obowiązki dotyczące zasięgu czy planowania przestrzennego. Potrzeba 
zapewnienia uczciwej konkurencji jest bezsporna, jednak zależy od szczególnych środków 
krajowych, które muszą uwzględnić szczególną sytuację w różnych państwach członkowskich.
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