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Poprawka 460
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 9c – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślona

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 zasadniczy element niniejszej dyrektywy i 
powinny podlegać poprawkom legislacyjnym.

Poprawka 461
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 9c – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

skreślona
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wspierania różnorodności kulturowej i 
językowej oraz pluralizmu mediów.  

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 zasadniczy element niniejszej dyrektywy i powinny podlegać poprawkom 
legislacyjnym.

Poprawka 462
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 9c – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślona

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.
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Poprawka 463
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 9c – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślona

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 464
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 9c – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

skreślona
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językowej oraz pluralizmu mediów.

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 465
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 9c – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślona

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 zasadniczy element niniejszej dyrektywy i powinny podlegać poprawkom 
legislacyjnym.
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Poprawka 466
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 9c – akapit 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

d) zharmonizowania identyfikacji pasm, 
do których mają zastosowanie zasady 
neutralności technologicznej i usług, 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, jak 
również świadczenia usług nadawczych.

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, 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.

Poprawka 467
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 9c – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) stworzenia wyjątku od zasady 
neutralności usług lub technologii, a także 

(d) stworzenia wyjątku od zasady 
neutralności usług lub technologii, a także 
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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.

zharmonizowania zakresu i charakteru 
wszelkich wyjątków od tych zasad.
Wszystkie wyjątki są zgodne z art. 9 ust. 3 
i 4.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że wszystkie wyjątki do zasady neutralności usług lub technologii 
podlegają ograniczeniom wymienionym w art. 9 ust. 3 i 4, w tym ograniczeniom 
ustanowionym przez Komisję. Ponadto nie jest jasne, dlaczego zakres i charakter wyjątków 
od zasad neutralności usług i technologii opartych na różnorodności kulturowej i językowej 
oraz pluralizmie mediów nie powinien we wniosku podlegać harmonizacji.

Poprawka 468
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 9c – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

(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, 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 23 preambuły, określanie polityki medialnej leży w kompetencjach 
państw członkowskich.
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Poprawka 469
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 9c – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te środki wykonawcze nie stoją na 
przeszkodzie przyjmowaniu na szczeblu 
wspólnotowym lub krajowym, zgodnie z 
przepisami prawa wspólnotowego, 
środków niezbędnych do realizacji celów 
interesu ogólnego, w szczególności 
związanych ze wspieraniem różnorodności 
kulturowej i językowej oraz pluralizmu 
mediów.

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 470
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 9c – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te środki wykonawcze nie stoją na 
przeszkodzie przyjmowaniu na szczeblu 
wspólnotowym lub krajowym, zgodnie z 
przepisami prawa wspólnotowego, 
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środków niezbędnych do realizacji celów 
interesu ogólnego, w szczególności 
związanych ze wspieraniem różnorodności 
kulturowej i językowej oraz pluralizmu 
mediów.

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 471
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 9c – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te środki wykonawcze nie stoją na 
przeszkodzie przyjmowaniu na szczeblu 
wspólnotowym lub krajowym, zgodnie z 
przepisami prawa wspólnotowego, 
środków niezbędnych do realizacji celów 
interesu ogólnego, w szczególności 
środków związanych z uregulowaniami 
dotyczącymi treści i polityką 
audiowizualną.

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 zasadniczy element niniejszej dyrektywy i powinny podlegać poprawkom 
legislacyjnym.

Poprawka 472
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 9c – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te środki wykonawcze nie stoją na 
przeszkodzie przyjmowaniu na szczeblu 
wspólnotowym lub krajowym, zgodnie z 
przepisami prawa wspólnotowego, 
środków niezbędnych do realizacji celów 
interesu ogólnego, w szczególności 
środków związanych z uregulowaniami 
dotyczącymi treści i polityką 
audiowizualną.

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 zasadniczy element niniejszej dyrektywy i 
powinny podlegać poprawkom legislacyjnym.

Poprawka 473
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 9c – ustęp 1a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te środki wykonawcze nie stoją na 
przeszkodzie przyjmowaniu na szczeblu 
wspólnotowym lub krajowym, zgodnie z 
przepisami prawa wspólnotowego, 
środków niezbędnych do realizacji celów 
interesu ogólnego, w szczególności 
środków związanych z uregulowaniami 
dotyczącymi treści i polityką 
audiowizualną.

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 zasadniczy element niniejszej dyrektywy i powinny podlegać poprawkom 
legislacyjnym.

Poprawka 474
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 9c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te środki, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
zostaną przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na 
szczególnie pilny charakter sprawy 
Komisja może zastosować tryb pilny 
określony w art. 22 ust. 4. We wdrażaniu 
przepisów niniejszego ustępu Komisję 
może wspierać Urząd zgodnie z art. 10 

skreślona
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rozporządzenia […/WE].”

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 23 preambuły, określanie polityki medialnej leży w kompetencjach 
państw członkowskich.

Poprawka 475
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 9c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te środki, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
zostaną przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na 
szczególnie pilny charakter sprawy 
Komisja może zastosować tryb pilny 
określony w art. 22 ust. 4. We wdrażaniu 
przepisów niniejszego ustępu Komisję 
może wspierać Urząd zgodnie z art. 10 
rozporządzenia […/WE].”

Środki w niniejszym artykule, mające na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączona z 
kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3.

Or. en

Poprawka 476
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 9c – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te środki, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
zostaną przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na 
szczególnie pilny charakter sprawy 
Komisja może zastosować tryb pilny 
określony w art. 22 ust. 4. We wdrażaniu 
przepisów niniejszego ustępu Komisję 
może wspierać Urząd zgodnie z art. 10 
rozporządzenia […/WE].”

Środki, o których mowa w ust. 1 lit. a - c,
mające na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3.
Z uwagi na szczególnie pilny charakter 
sprawy Komisja może zastosować tryb 
pilny określony w art. 22 ust. 4. We 
wdrażaniu przepisów niniejszego ustępu 
Komisję może wspierać RSCP.

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 477
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 9c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te środki, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie,
zostaną przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na 
szczególnie pilny charakter sprawy 
Komisja może zastosować tryb pilny 
określony w art. 22 ust. 4. We wdrażaniu 

Środki, o których mowa w ust. 1 lit. a - c,
mające na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3. 
We wdrażaniu przepisów niniejszego 
ustępu Komisję może wspierać RSCP.
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przepisów niniejszego ustępu Komisję 
może wspierać Urząd zgodnie z art. 10 
rozporządzenia […/WE].”

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 478
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 9c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te środki, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
zostaną przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na 
szczególnie pilny charakter sprawy 
Komisja może zastosować tryb pilny 
określony w art. 22 ust. 4. We wdrażaniu 
przepisów niniejszego ustępu Komisję 
może wspierać Urząd zgodnie z art. 10 
rozporządzenia […/WE].”

Te środki, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
zostaną przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3. We wdrażaniu 
przepisów ust. 1 lit. od a) do c) Komisję 
może wspierać RSCP.

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 



PE407.632v01-00 16/103 AM\725139PL.doc

PL

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 zasadniczy element niniejszej dyrektywy i powinny podlegać poprawkom 
legislacyjnym.

Poprawka 479
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 9c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te środki, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
zostaną przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na 
szczególnie pilny charakter sprawy 
Komisja może zastosować tryb pilny 
określony w art. 22 ust. 4. We wdrażaniu 
przepisów niniejszego ustępu Komisję 
może wspierać Urząd zgodnie z art. 10 
rozporządzenia […/WE].”

Te środki, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
zostaną przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3. We wdrażaniu 
przepisów ust. 1 lit. od a) do c) Komisję 
może wspierać RSCP.

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 zasadniczy element niniejszej dyrektywy i 
powinny podlegać poprawkom legislacyjnym.



AM\725139PL.doc 17/103 PE407.632v01-00

PL

Poprawka 480
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 9c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te środki, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
zostaną przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na 
szczególnie pilny charakter sprawy 
Komisja może zastosować tryb pilny 
określony w art. 22 ust. 4. We wdrażaniu 
przepisów niniejszego ustępu Komisję 
może wspierać Urząd zgodnie z art. 10 
rozporządzenia […/WE].”

Te środki, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
zostaną przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na 
szczególnie pilny charakter sprawy 
Komisja może zastosować tryb pilny 
określony w art. 22 ust. 4. We wdrażaniu 
przepisów niniejszego ustępu Komisję 
może wspierać Urząd zgodnie z art. 10 
rozporządzenia […/WE].” Komisja 
przyjmuje te środki uwzględniając 
należycie oceny wydane przez 
odpowiednie organizacje techniczne i 
standaryzacyjne oraz po zasięgnięciu 
opinii zainteresowanych stron. 

Or. en

Uzasadnienie

The aim is to guarantee the technical and operational feasibility of such mechanisms since the 
introduction of network and service neutrality requires an in depth and band by band analysis 
in particular with respect to the interference issue which, if not adequately taken care of, may 
cause significant harm to consumers in terms of degradation of quality and safety. Therefore, 
it is important that this assessment is carried out by international technical bodies expressly 
mandated by the Commission like the CEPT/ECC/ETSI, which are institutionally requested to 
assist the European Commission in this technical field. Also, Member States should consult 
all players operating in the market in order to verify the consistency of the proposed measures 
to market needs and demand.
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Poprawka 481
Gianni De Michelis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 9c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te środki, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
zostaną przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na 
szczególnie pilny charakter sprawy 
Komisja może zastosować tryb pilny 
określony w art. 22 ust. 4. We wdrażaniu 
przepisów niniejszego ustępu Komisję 
może wspierać Urząd zgodnie z art. 10 
rozporządzenia […/WE].”

Te środki, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie,
zostaną przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na 
szczególnie pilny charakter sprawy 
Komisja może zastosować tryb pilny 
określony w art. 22 ust. 4. We wdrażaniu 
przepisów niniejszego ustępu Komisję 
może wspierać Urząd zgodnie z art. 10 
rozporządzenia […/WE].” Komisja 
przyjmuje te środki uwzględniając 
należycie oceny wydane przez 
odpowiednie organizacje techniczne i 
standaryzacyjne oraz po zasięgnięciu 
opinii zainteresowanych stron.

Or. en

Uzasadnienie

Środki harmonizacyjne określone w niniejszym artykule mają charakter wykonawczy, ale ich 
celem jest uregulowanie podstawowych kwestii związanych z zarządzaniem widmem. 
Niezwykle ważne jest zatem wsparcie działań harmonizacyjnych Komisji poprzez 
przeprowadzenie szczegółowej oceny możliwości realizacji z technicznego i operacyjnego 
punktu widzenia oraz wpływu wspomnianych środków, które zostaną podjęte przez właściwe 
międzynarodowe organy techniczne, takie jak CEPT/ECC i ETSI.

Poprawka 482
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10a (nowy)
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 9ca (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 9ca

1. Aby zapewnić efektywne wykorzystanie 
widma oraz skuteczne zarządzanie nim 
w całej Wspólnocie, państwa 
członkowskie i Komisja przy wdrażaniu 
niniejszej dyrektywy uwzględniają zasady 
i przepisy ITU, w szczególności zmieniane 
co jakiś czas przepisy dotyczące łączności 
radiowej.

2. Komisja śledzi rozwój sytuacji 
dotyczący widma radiowego w państwach 
trzecich i w organizacjach 
międzynarodowych, w tym ITU, który 
może mieć wpływ na wdrożenie niniejszej 
dyrektywy.

3. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wszelkich trudnościach 
prawnych lub faktycznych związanych z 
wdrażaniem niniejszej dyrektywy, 
wynikających z obowiązujących umów 
międzynarodowych lub spowodowanych 
przez państwa trzecie lub organizacje 
międzynarodowe, w tym ITU.

4. Komisja składa regularnie 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie z wyników 
stosowania ust. 1 i 3 i może proponować w
miarę potrzeb środki zapewniające 
stosowanie zasad i osiągnięcie celów 
niniejszej dyrektywy. W razie konieczności 
uzgadnia się cele wspólnej polityki, aby 
zapewnić koordynację między państwami 
członkowskimi.

5. Środki podjęte na mocy tego artykułu 
nie naruszają praw i obowiązków 
Wspólnoty i państw członkowskich 
wynikających ze stosownych umów 
międzynarodowych.”.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia skutecznego wykorzystania widma ważne jest, aby operatorzy 
przestrzegali procedur dokumentacji i koordynacji wynikających z wiążących przepisów 
międzynarodowych i procedur ITU oraz aby mogli na nich polegać, co umożliwi pomyślną 
koordynację i użytkowanie sieci lub systemu. Międzynarodowe prawa i obowiązki 
administracji w odniesieniu do przydzielania częstotliwości przez siebie oraz inne 
administracje wynikają z zapisania przydziałów w głównym międzynarodowym rejestrze 
częstotliwości ITU lub zgodności przydziałów z tabelą przeznaczeń częstotliwości ITU.

Poprawka 483
Erna Hennicot-Schoepges, Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10a (nowy)
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 9ca (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 9ca

1. Komisja śledzi rozwój sytuacji dotyczący 
widma radiowego w państwach trzecich 
i w organizacjach międzynarodowych, 
w tym ITU, który może mieć wpływ na 
wdrożenie niniejszej dyrektywy.

2. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wszelkich trudnościach 
prawnych lub faktycznych związanych z 
wdrażaniem niniejszej dyrektywy, 
wynikających z obowiązujących umów 
międzynarodowych z krajami trzecimi lub 
organizacjami międzynarodowymi, w tym 
ITU.

3. Komisja składa regularnie 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie z wyników 
stosowania ust. 1 i 2 i może proponować w 
miarę potrzeb środki zapewniające 
stosowanie zasad i osiągnięcie celów 
niniejszej dyrektywy. W razie konieczności 
uzgadnia się cele wspólnej polityki, aby 
zapewnić koordynację między państwami 
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członkowskimi.

4. Środki podjęte na mocy tego artykułu 
nie naruszają praw i obowiązków 
Wspólnoty i państw członkowskich 
wynikających ze stosownych umów 
międzynarodowych.”.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia skutecznego wykorzystania widma ważne jest, aby operatorzy 
przestrzegali procedur dokumentacji i koordynacji wynikających z wiążących przepisów 
międzynarodowych i procedur ITU oraz aby mogli na nich polegać, co umożliwi pomyślną 
koordynację i użytkowanie sieci lub systemu. Międzynarodowe prawa i obowiązki 
administracji w odniesieniu do przydzielania częstotliwości przez siebie oraz inne 
administracje wynikają z zapisania przydziałów w głównym międzynarodowym rejestrze 
częstotliwości ITU lub zgodności przydziałów z tabelą przeznaczeń częstotliwości ITU.

Poprawka 484
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 – litera -a) (nowa)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) Ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Państwa Członkowskie dopilnują, 
aby krajowe organy regulacyjne 
nadzorowały rozdział wszystkich 
krajowych zasobów numeracyjnych oraz 
zarządzanie krajowymi planami 
numeracyjnymi. Państwa członkowskie
gwarantują zapewnienie wystarczającej 
liczby numerów i zakresów numerów 
[...]. Nawet w przypadkach gdy usługi 
posiadają funkcje nomadyczne, 
dostępność usług zarówno 
niegeograficznych, jak i geograficznych 
ma znaczenie podstawowe. Krajowe 
organy regulacyjne ustanowią 
obiektywne, jawne i niedyskryminujące 
procedury przydzielania krajowych 
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zasobów numeracyjnych.”.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wzmocnić prawo dostępu dostawców usług łączności elektronicznej do zasobów 
numeracyjnych.  Dostępność usług zarówno niegeograficznych, jak i geograficznych, takich 
jak usługi telefoniczne przez internet (VoIP) ma oczywiście znaczenie podstawowe, nawet w 
przypadkach, gdy usługi posiadają funkcje nomadyczne.

Poprawka 485
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 – litera a)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Krajowe organy regulacyjne zapewniają, 
by plany numeracyjne oraz procedury były 
stosowane w sposób zapewniający równe 
traktowanie wszystkich usługodawców 
świadczących publicznie dostępne usługi 
łączności elektronicznej. W szczególności 
państwa członkowskie zapewniają, by 
przedsiębiorstwa, którym przydzielono 
dany zakres numerów, nie dyskryminowały 
innych usługodawców świadczących 
usługi łączności elektronicznej w 
odniesieniu do ciągów numerów 
używanych przy zapewnianiu dostępu do 
ich usług.

2. Krajowe organy regulacyjne zapewniają, 
by plany numeracyjne oraz procedury były 
stosowane w sposób zapewniający równe 
traktowanie wszystkich dostawców 
i użytkowników numerów w Unii 
Europejskiej. W szczególności państwa 
członkowskie zapewniają, by 
przedsiębiorstwa, którym przydzielono 
dany zakres numerów, nie dyskryminowały 
innych usługodawców i użytkowników w 
odniesieniu do ciągów numerów 
używanych przy zapewnianiu dostępu do 
ich usług.

Or. en

Uzasadnienie

Nieudana reforma porozumień numeracyjnych jest ze szkodą dla obywateli, konsumentów i podmiotów 
gospodarczych w UE. Art. 10 dyrektywy ramowej powinien zostać poszerzony o zapis zmierzający do 
zniesienia przez państwa członkowskie ograniczeń w zakresie krajowych planów numeracyjnych i 
związanych z nimi przepisów, które uniemożliwiają wykorzystanie jakichkolwiek rodzajów numerów w 
którymkolwiek państwie UE oraz zniesienie wszelkich ograniczeń dotyczących tożsamości/klasyfikacji 
podmiotów, którym przydzielono numery, bez względu na ich rodzaj (do przyznania numeru mogą być 
dołączone zgodne z prawem warunki).
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Poprawka 486
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 – litera a)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Krajowe organy regulacyjne zapewniają, 
by plany numeracyjne oraz procedury były 
stosowane w sposób zapewniający równe 
traktowanie wszystkich usługodawców 
świadczących publicznie dostępne usługi 
łączności elektronicznej. W szczególności 
państwa członkowskie zapewniają, by 
przedsiębiorstwa, którym przydzielono 
dany zakres numerów, nie dyskryminowały 
innych usługodawców świadczących usługi 
łączności elektronicznej w odniesieniu do 
ciągów numerów używanych przy 
zapewnianiu dostępu do ich usług.

2. Krajowe organy regulacyjne zapewnią, 
by krajowe plany numeracyjne oraz 
procedury były stosowane w sposób 
zapewniający równe traktowanie 
wszystkich podmiotów świadczących 
publicznie dostępne usługi łączności 
elektronicznej. W szczególności państwa 
członkowskie zapewniają, by 
przedsiębiorstwa, którym przydzielono 
dany zakres numerów, nie dyskryminowały 
innych usługodawców świadczących usługi 
łączności elektronicznej w odniesieniu do 
ciągów numerów używanych przy 
zapewnianiu dostępu do ich usług.

Or. es

Uzasadnienie

Korekta techniczna: krajowe organy regulacyjne mogą interweniować w sprawie krajowych 
planów numeracyjnych.

Poprawka 487
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji zasobów numeracyjnych w 
obrębie Wspólnoty, jeżeli będzie to
sprzyjać funkcjonowaniu rynku 

4. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji i dostępność zasobów 
numeracyjnych w obrębie Wspólnoty, 
jeżeli jest to niezbędne dla wspierania 
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wewnętrznego albo rozwojowi usług 
ogólnoeuropejskich. Komisja może podjąć 
odpowiednie techniczne środki 
wykonawcze w tym zakresie, co może 
obejmować ustanowienie zasad 
taryfowych dotyczących określonych 
numerów lub zakresów numerów. Środki 
wykonawcze mogą nakładać na Urząd 
określone obowiązki związane z ich 
stosowaniem.

rozwoju usług ogólnoeuropejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Nieudana reforma porozumień numeracyjnych jest ze szkodą dla obywateli, konsumentów i 
podmiotów gospodarczych w UE. Art. 10 dyrektywy ramowej powinien zostać poszerzony o 
zapis zmierzający do zniesienia przez państwa członkowskie ograniczeń w zakresie krajowych 
planów numeracyjnych i związanych z nimi przepisów, które uniemożliwiają wykorzystanie 
jakichkolwiek rodzajów numerów w którymkolwiek państwie UE oraz zniesienie wszelkich 
ograniczeń dotyczących tożsamości/klasyfikacji podmiotów, którym przydzielono numery, bez 
względu na ich rodzaj (do przyznania numeru mogą być dołączone zgodne z prawem 
warunki).

Poprawka 488
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa Członkowskie będą wspierać 
proces harmonizacji zasobów 
numeracyjnych w obrębie Wspólnoty, 
jeżeli będzie to niezbędne dla wspierania 
rozwoju usług ogólnoeuropejskich. 
Komisja może podjąć odpowiednie 
techniczne środki wykonawcze w tym 
zakresie, co może obejmować 
ustanowienie zasad taryfowych 
dotyczących określonych numerów lub 
zakresów numerów. Środki wykonawcze 
mogą nakładać na Urząd określone 
obowiązki związane z ich stosowaniem.

4. Państwa członkowskie będą wspierać 
proces harmonizacji zasobów 
numeracyjnych w obrębie Wspólnoty, 
jeżeli będzie to niezbędne dla wspierania 
rozwoju usług ogólnoeuropejskich.
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Or. de

Uzasadnienie

Planowane środki w zakresie zasad taryfowych są sprzeczne z założeniami ram prawnych 
zmierzającymi do jak największej deregulacji cen detalicznych. Środki wykonawcze mogą 
mieć poważne konsekwencje finansowe dla przemysłu. W tym przypadku musi zostać 
zainicjowana nowa procedura legislacyjna. Urząd, przewidziany we wniosku Komisji 
COM(2007)699, nie jest potrzebny.

Poprawka 489
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji zasobów numeracyjnych w 
obrębie Wspólnoty, jeżeli będzie to 
sprzyjać funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego albo rozwojowi usług 
ogólnoeuropejskich. Komisja może podjąć 
odpowiednie techniczne środki 
wykonawcze w tym zakresie, co może 
obejmować ustanowienie zasad 
taryfowych dotyczących określonych 
numerów lub zakresów numerów. Środki 
wykonawcze mogą nakładać na Urząd 
określone obowiązki związane z ich 
stosowaniem.

4. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji zasobów numeracyjnych w 
obrębie Wspólnoty, jeżeli będzie to 
sprzyjać funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego albo rozwojowi usług 
ogólnoeuropejskich. Komisja może podjąć 
odpowiednie techniczne środki 
wykonawcze w tym zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka Komisji doprowadziłaby do rozszerzenia regulacji na poziomie detalicznym 
poprzez wprowadzenie zasad taryfowych. Stanowi to naruszenie systematyczności ram 
regulacyjnych, które przewidują regulację cen na poziomie detalicznym jedynie w przypadku 
określania znaczącej pozycji na rynku detalicznym zgodnie z art. 17 dyrektywy o usłudze 
powszechnej. Wprowadzenie szerokich nowych kompetencji w zakresie ustalania cen dla 
organów regulacyjnych stanowi naruszenie celu lepszego stanowienia prawa oraz nadrzędnej 
zasady, zgodnie z którą przepisy powinny z reguły odnosić się do poziomu hurtowego.
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Poprawka 490
Stefano Zappalà

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji zasobów numeracyjnych w 
obrębie Wspólnoty, jeżeli będzie to 
sprzyjać funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego albo rozwojowi usług 
ogólnoeuropejskich. Komisja może podjąć 
odpowiednie techniczne środki 
wykonawcze w tym zakresie, co może 
obejmować ustanowienie zasad 
taryfowych dotyczących określonych
numerów lub zakresów numerów. Środki 
wykonawcze mogą nakładać na Urząd 
określone obowiązki związane z ich 
stosowaniem.

4. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji zasobów numeracyjnych w 
obrębie Wspólnoty, jeżeli będzie to 
sprzyjać funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego albo rozwojowi nowych
usług ogólnoeuropejskich, bez szkody dla 
usług świadczonych obecnie. Komisja 
może podjąć odpowiednie techniczne 
środki wykonawcze, aby zapewnić 
ponadgraniczny dostęp do krajowych 
zasobów numeracyjnych 
wykorzystywanych w przypadku 
podstawowych usług, takich jak biura
numerów. Środki wykonawcze mogą 
nakładać na Urząd określone obowiązki 
związane z ich stosowaniem.

Or. en

Uzasadnienie

Harmonizacja europejskich zasobów numeracyjnych miałaby wielce korzystny wpływ na 
usługi ogólnoeuropejskie, niemniej mogłaby zaszkodzić wszędzie tam, gdzie – jak w 
przypadku biur numerów – przeprowadzono liberalizację bez harmonizacji.
W świetle punktu 11 preambuły dyrektywy o usłudze powszechnej biura numerów są 
uznawane za podstawowe narzędzie dostępu. Zdolność obywateli europejskich do 
podróżowania do innych państw członkowskich, przy możliwości dostępu do zwyczajowego 
dostawcy usług biura numerów w celu uzyskania informacji w swoim języku, ma podstawowe 
znaczenie dla wspierania jednolitego rynku.

Poprawka 491
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 10 – ustęp 4 - akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji zasobów numeracyjnych w 
obrębie Wspólnoty, jeżeli będzie to 
sprzyjać funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego albo rozwojowi usług 
ogólnoeuropejskich. Komisja może podjąć 
odpowiednie techniczne środki 
wykonawcze w tym zakresie, co może 
obejmować ustanowienie zasad 
taryfowych dotyczących określonych
numerów lub zakresów numerów. Środki 
wykonawcze mogą nakładać na Urząd 
określone obowiązki związane z ich 
stosowaniem.

4. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji zasobów numeracyjnych w 
obrębie Wspólnoty, jeżeli będzie to 
sprzyjać funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego albo rozwojowi nowych
usług ogólnoeuropejskich, bez szkody dla 
usług świadczonych obecnie. Komisja 
może podjąć odpowiednie techniczne 
środki wykonawcze, aby zapewnić 
ponadgraniczny dostęp do krajowych 
zasobów numeracyjnych 
wykorzystywanych w przypadku 
podstawowych usług, takich jak biura
numerów. Środki wykonawcze mogą 
nakładać na Urząd określone obowiązki 
związane z ich stosowaniem.

Or. en

Uzasadnienie

Harmonizacja europejskich zasobów numeracyjnych miałaby wielce korzystny wpływ na 
usługi ogólnoeuropejskie, niemniej mogłaby zaszkodzić wszędzie tam, gdzie – jak w 
przypadku biur numerów – przeprowadzono liberalizację bez harmonizacji.
W świetle punktu 11 preambuły dyrektywy o usłudze powszechnej biura numerów są 
uznawane za podstawowe narzędzie dostępu. Zdolność obywateli europejskich do 
podróżowania do innych państw członkowskich, przy możliwości dostępu do zwyczajowego 
dostawcy usług biura numerów w celu uzyskania informacji w swoim języku, ma podstawowe 
znaczenie dla wspierania jednolitego rynku.

Poprawka 492
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji zasobów numeracyjnych w 
obrębie Wspólnoty, jeżeli będzie to 
sprzyjać funkcjonowaniu rynku 

4. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji zasobów numeracyjnych w 
obrębie Wspólnoty, jeżeli będzie to 
sprzyjać funkcjonowaniu rynku 
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wewnętrznego albo rozwojowi usług 
ogólnoeuropejskich. Komisja może podjąć 
odpowiednie techniczne środki 
wykonawcze w tym zakresie, co może 
obejmować ustanowienie zasad 
taryfowych dotyczących określonych
numerów lub zakresów numerów. Środki 
wykonawcze mogą nakładać na Urząd 
określone obowiązki związane z ich 
stosowaniem.

wewnętrznego albo rozwojowi usług 
ogólnoeuropejskich, bez szkody dla usług 
świadczonych obecnie. Komisja może 
podjąć odpowiednie techniczne środki 
wykonawcze, aby zapewnić 
ponadgraniczny dostęp do krajowych 
zasobów numeracyjnych 
wykorzystywanych w przypadku 
podstawowych usług, takich jak biura
numerów. Środki wykonawcze mogą 
nakładać na Urząd określone obowiązki 
związane z ich stosowaniem.

Or. en

Uzasadnienie

Harmonizacja europejskich zasobów numeracyjnych miałaby wielce korzystny wpływ na 
usługi ogólnoeuropejskie, niemniej mogłaby zaszkodzić wszędzie tam, gdzie – jak w 
przypadku biur numerów – przeprowadzono liberalizację bez harmonizacji.
Zdolność obywateli europejskich do podróżowania do innych państw członkowskich, przy 
możliwości dostępu do zwyczajowego dostawcy usług biura numerów w celu uzyskania 
informacji w swoim języku, ma podstawowe znaczenie dla wspierania jednolitego rynku.

Poprawka 493
Fiona Hall

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji zasobów numeracyjnych w 
obrębie Wspólnoty, jeżeli będzie to 
sprzyjać funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego albo rozwojowi usług 
ogólnoeuropejskich. Komisja może podjąć 
odpowiednie techniczne środki 
wykonawcze w tym zakresie, co może 
obejmować ustanowienie zasad 
taryfowych dotyczących określonych
numerów lub zakresów numerów. Środki 
wykonawcze mogą nakładać na Urząd
określone obowiązki związane z ich 

4. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji zasobów numeracyjnych w 
obrębie Wspólnoty, jeżeli będzie to 
sprzyjać funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego albo rozwojowi nowych i 
obecnych usług ogólnoeuropejskich. 
Komisja może podjąć odpowiednie 
techniczne środki wykonawcze, aby 
zapewnić ponadgraniczny dostęp do 
krajowych zasobów numeracyjnych 
wykorzystywanych w przypadku 
podstawowych usług, takich jak biura
numerów. Środki wykonawcze mogą 
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stosowaniem. nakładać na BERT określone obowiązki 
związane z ich stosowaniem.

Or. en

Uzasadnienie

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected and 
significant investments have already been made on national numbering plans and, 
consequently, on different numbers in different Member States.
The capability for a European citizen to travel to other Member states and be able to access 
its usual directory enquiry services provider, in order to obtain information in his or her 
national language, is essential to promoting the single market.

Poprawka 494
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji zasobów numeracyjnych w 
obrębie Wspólnoty, jeżeli będzie to 
sprzyjać funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego albo rozwojowi usług 
ogólnoeuropejskich. Komisja może podjąć 
odpowiednie techniczne środki 
wykonawcze w tym zakresie, co może 
obejmować ustanowienie zasad taryfowych 
dotyczących określonych numerów lub 
zakresów numerów. Środki wykonawcze 
mogą nakładać na Urząd określone 
obowiązki związane z ich stosowaniem.

4. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji zasobów numeracyjnych w 
obrębie Wspólnoty, jeżeli jest to 
technicznie i ekonomicznie wykonalne i 
jeżeli będzie to sprzyjać funkcjonowaniu 
rynku wewnętrznego albo rozwojowi usług 
ogólnoeuropejskich. Komisja może podjąć 
odpowiednie techniczne środki
wykonawcze w tym zakresie w odniesieniu 
do usług ogólnoeuropejskich, co może 
obejmować ustanowienie zasad taryfowych 
dotyczących określonych numerów lub 
zakresów numerów.

Or. es

Uzasadnienie

La propuesta de redacción de la Comisión es demasiado ambigua: el principio de "promover 
el funcionamiento de mercado interior" puede ser invocado para justificar una amplia 
variedad de medidas regulatorias. Sin embargo, la armonización de (partes de) los planes 
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nacionales de numeración implica la adopción de medidas de alto coste y complejos ajustes 
técnicos en las redes y servicios de telecomunicaciones que, en general, afectan a todos los 
operadores. Consecuentemente, cualquier medida concreta de armonización necesita un 
detallado estudio coste-beneficio.
Del mismo modo, las medidas técnicas de ejecución que pueda adoptar la Comisión habrán 
de referirse solamente a los servicios paneuropeos y no a los nacionales cuya competencia en 
base al principio de subsidiariedad corresponde a los Estados miembros.
Por último, en estos supuestos no se ve que existan razones de urgencia para armonizar 
servicios paneuropeos, ya que éstos son conocidos con bastante antelación.

Poprawka 495
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji zasobów numeracyjnych w 
obrębie Wspólnoty, jeżeli będzie to 
sprzyjać funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego albo rozwojowi usług 
ogólnoeuropejskich. Komisja może podjąć 
odpowiednie techniczne środki 
wykonawcze w tym zakresie, co może 
obejmować ustanowienie zasad taryfowych 
dotyczących określonych numerów lub 
zakresów numerów. Środki wykonawcze 
mogą nakładać na Urząd określone 
obowiązki związane z ich stosowaniem.

4. Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji zasobów numeracyjnych w 
obrębie Wspólnoty, jeżeli będzie to 
sprzyjać funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego albo rozwojowi usług 
ogólnoeuropejskich. Komisja, wraz z 
krajowymi organami regulacyjnymi, 
może podjąć odpowiednie techniczne 
środki wykonawcze w tym zakresie, co 
może obejmować ustanowienie zasad 
taryfowych dotyczących określonych 
numerów lub zakresów numerów.

Or. ro

Uzasadnienie

Harmonizacja na szczeblu europejskim nie może negatywnie wpłynąć na obowiązki 
krajowych organów regulacyjnych. 
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Poprawka 496
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Planowane środki w zakresie zasad taryfowych są sprzeczne z założeniami ram prawnych 
zmierzającymi do jak największej deregulacji cen detalicznych. Środki wykonawcze mogą 
mieć poważne konsekwencje finansowe dla przemysłu. W tym przypadku musi zostać 
zainicjowana nowa procedura legislacyjna. Urząd, przewidziany we wniosku Komisji 
COM(2007)699, nie jest potrzebny.

Poprawka 497
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki mające na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączona z kontrolą, o której mowa w art. 
22 ust. 3. W razie niezmiernie pilnego 
charakteru sprawy, Komisja powinna 
mieć możliwość skorzystania z procedury 

skreślona
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pilnej, o której mowa w art. 22 ust. 4.

Or. ro

Uzasadnienie

Harmonizacja na szczeblu europejskim nie może negatywnie wpłynąć na obowiązki 
krajowych organów regulacyjnych.

Poprawka 498
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki mające na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączona 
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.

Środki mające na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączona 
z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3.

Or. es

Uzasadnienie

La propuesta de redacción de la Comisión es demasiado ambigua: el principio de "promover 
el funcionamiento de mercado interior" puede ser invocado para justificar una amplia 
variedad de medidas regulatorias. Sin embargo, la armonización de (partes de) los planes 
nacionales de numeración implica la adopción de medidas de alto coste y complejos ajustes 
técnicos en las redes y servicios de telecomunicaciones que, en general, afectan a todos los 
operadores. Consecuentemente, cualquier medida concreta de armonización necesita un 
detallado estudio coste-beneficio.
Del mismo modo, las medidas técnicas de ejecución que pueda adoptar la Comisión habrán 
de referirse solamente a los servicios paneuropeos y no a los nacionales cuya competencia en 
base al principio de subsidiariedad corresponde a los Estados miembros.
Por último, en estos supuestos no se ve que existan razones de urgencia para armonizar 
servicios paneuropeos, ya que éstos son conocidos con bastante antelación.
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Poprawka 499
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

działa na podstawie prostych, przejrzystych 
i ogólnie dostępnych procedur, 
stosowanych bez dyskryminacji i bez 
zwłoki, przy czym w każdym przypadku 
podejmuje decyzję w ciągu czterech 
miesięcy od daty złożenia wniosku, oraz

działa na podstawie prostych, przejrzystych 
i ogólnie dostępnych procedur, 
stosowanych bez dyskryminacji i bez 
zwłoki, przy czym w każdym przypadku 
podejmuje decyzję w ciągu sześciu 
miesięcy od daty złożenia wniosku, oraz

Or. es

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich udzielanie tego rodzaju uprawnień jest w znacznym 
stopniu kompetencją władz lokalnych, samorządowych lub federalnych. Dlatego zatem 
bardziej realistycznym posunięciem będzie przedłużenie terminu, ponieważ przepis ten 
wpłynie nie tylko na regulacje sektorowe w obszarze łączności elektronicznej, ale także na 
regulacje w innych dziedzinach.

Poprawka 500
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

działa na podstawie prostych, przejrzystych 
i ogólnie dostępnych procedur, 
stosowanych bez dyskryminacji i bez 
zwłoki, przy czym w każdym przypadku 
podejmuje decyzję w ciągu czterech
miesięcy od daty złożenia wniosku, oraz

działa na podstawie prostych, przejrzystych 
i ogólnie dostępnych procedur, 
stosowanych bez dyskryminacji i bez 
zwłoki, przy czym w każdym przypadku 
podejmuje decyzję w ciągu dwóch
miesięcy od daty złożenia wniosku, oraz

Or. en
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Poprawka 501
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„działa na podstawie prostych, 
przejrzystych i ogólnie dostępnych 
procedur, stosowanych bez dyskryminacji i 
bez zwłoki, przy czym w każdym 
przypadku podejmuje decyzję w ciągu 
czterech miesięcy od daty złożenia 
wniosku, oraz”

„działa na podstawie prostych, 
przejrzystych i ogólnie dostępnych 
procedur, stosowanych bez dyskryminacji i 
bez zwłoki, przy czym w każdym 
przypadku podejmuje decyzję w ciągu 
czterech miesięcy od daty złożenia 
wniosku, uwzględniając jednocześnie 
przepisy krajowe w zakresie 
wywłaszczenia, oraz”

Or. ro

Uzasadnienie

Należy uwzględnić przepisy krajowe w zakresie wywłaszczenia.

Poprawka 502
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli na podstawie przepisów prawa 
krajowego przedsiębiorstwo 
udostępniające sieci łączności 
elektronicznej ma prawo instalowania 
urządzeń na, nad albo pod własnością 
prywatną albo państwową lub jeżeli może 
ono korzystać z procedury wywłaszczenia 
lub użytkowania nieruchomości, krajowe 
organy regulacyjne mogą nakazać 
współużytkowanie tych urządzeń lub 

1. Jeżeli na podstawie przepisów prawa 
krajowego przedsiębiorstwo 
udostępniające połączenia elektroniczne
ma prawo instalowania urządzeń na, nad 
albo pod własnością prywatną albo 
państwową lub jeżeli może ono korzystać 
z procedury wywłaszczenia lub 
użytkowania nieruchomości, krajowe 
organy regulacyjne mogą nakazać 
współużytkowanie tych urządzeń lub 
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nieruchomości, w tym z wejść do 
budynków, masztów, anten, przewodów, 
studzienek i szafek ulicznych.

nieruchomości, w tym z wejść do 
budynków, masztów, anten, przewodów, 
studzienek i szafek ulicznych. Krajowe 
organy regulacyjne mogą w odpowiednich 
przypadkach nakazać współużytkowanie 
tych urządzeń także innym 
przedsiębiorstwom publicznym, pod 
warunkiem, że współużytkowanie 
urządzeń będzie proporcjonalne.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby przepis ten był zgodny z zasadą proporcjonalności i zdrowego rozsądku. 
Dostęp do elementów infrastruktury podstawowej takich jak przewodów i masztów może 
w szeregu przypadków stanowić prawdziwe „wąskie gardło” telekomunikacji. Dlatego należy 
umożliwić dostęp, aby wspierać wejście na rynek infrastruktury stron trzecich.

Poprawka 503
Pilar del Castillo Vera

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli na podstawie przepisów prawa 
krajowego przedsiębiorstwo 
udostępniające sieci łączności 
elektronicznej ma prawo instalowania 
urządzeń na, nad albo pod własnością 
prywatną albo państwową lub jeżeli może 
ono korzystać z procedury wywłaszczenia 
lub użytkowania nieruchomości, krajowe 
organy regulacyjne mogą nakazać 
współużytkowanie tych urządzeń lub 
nieruchomości, w tym z wejść do 
budynków, masztów, anten, przewodów, 
studzienek i szafek ulicznych.

1. Jeżeli na podstawie przepisów prawa 
krajowego przedsiębiorstwo 
udostępniające sieci łączności 
elektronicznej ma prawo instalowania 
urządzeń na, nad albo pod własnością 
prywatną albo państwową lub jeżeli może 
ono korzystać z procedury wywłaszczenia 
lub użytkowania nieruchomości, krajowe 
organy regulacyjne mogą nakazać 
współużytkowanie tych urządzeń lub 
nieruchomości, w tym z wejść do 
budynków, okablowania budynków,
masztów, wysokich konstrukcji 
podpierających, anten, przewodów, 
studzienek i szafek ulicznych.

Or. en
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Poprawka 504
Astrid Lulling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli na podstawie przepisów prawa 
krajowego przedsiębiorstwo 
udostępniające sieci łączności 
elektronicznej ma prawo instalowania 
urządzeń na, nad albo pod własnością 
prywatną albo państwową lub jeżeli może 
ono korzystać z procedury wywłaszczenia 
lub użytkowania nieruchomości, krajowe 
organy regulacyjne mogą nakazać 
współużytkowanie tych urządzeń lub 
nieruchomości, w tym z wejść do 
budynków, masztów, anten, przewodów,
studzienek i szafek ulicznych.

1. Jeżeli na podstawie przepisów prawa 
krajowego przedsiębiorstwo publiczne lub 
prywatne udostępniające sieci łączności 
elektronicznej ma prawo instalowania
podstawowych urządzeń zdolnych do 
obsługi sieci łączności elektronicznej na, 
nad albo pod własnością prywatną albo 
państwową lub jeżeli może ono korzystać 
z procedury wywłaszczenia lub 
użytkowania nieruchomości, krajowe 
organy regulacyjne mogą, z należytym 
uwzględnieniem zasady 
proporcjonalności, nakazać 
współużytkowanie tych podstawowych
urządzeń lub nieruchomości, w tym z 
wejść do budynków, masztów, anten, 
przewodów i studzienek.

Or. en

Uzasadnienie

W przyszłości dostęp do elementów infrastruktury podstawowej takich jak przewodów 
i masztów może w szeregu przypadków stanowić prawdziwe „wąskie gardło” w dostępie do 
sieci. W związku z tym należy udostępniać podstawowe urządzenia, a w szczególności 
istniejące oraz nowe przewody zdolne do obsługi sieci łączności elektronicznej, w celu 
wsparcia rozwoju nowej i alternatywnej infrastruktury.. Współużytkowanie przewodów musi 
być możliwe dla wszystkich operatorów i podmiotów publicznych, z zachowaniem zasady 
proporcjonalności. Obowiązek dostępu do szafek ulicznych nie jest wymagany, ponieważ nie 
powodują one same w sobie trwałego ekonomicznego „wąskiego gardła”.
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Poprawka 505
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli na podstawie przepisów prawa 
krajowego przedsiębiorstwo 
udostępniające sieci łączności 
elektronicznej ma prawo instalowania 
urządzeń na, nad albo pod własnością 
prywatną albo państwową lub jeżeli może 
ono korzystać z procedury wywłaszczenia 
lub użytkowania nieruchomości, krajowe 
organy regulacyjne mogą nakazać 
współużytkowanie tych urządzeń lub 
nieruchomości, w tym z wejść do 
budynków, masztów, anten, przewodów,
studzienek i szafek ulicznych.

1. Jeżeli na podstawie przepisów prawa 
krajowego przedsiębiorstwo publiczne lub 
prywatne udostępniające sieci łączności 
elektronicznej ma prawo instalowania 
urządzeń na, nad albo pod własnością 
prywatną albo państwową lub jeżeli może 
ono korzystać z procedury wywłaszczenia 
lub użytkowania nieruchomości, krajowe 
organy regulacyjne mogą, z należytym 
uwzględnieniem zasady 
proporcjonalności, nakazać 
współużytkowanie tych urządzeń lub 
nieruchomości, w tym masztów, anten, 
przewodów i studzienek.

Or. en

Uzasadnienie

Aby wesprzeć rozwój infrastruktury stron trzecich, dostęp do przewodów i masztów musi być 
zapewniony wszystkim operatorom – zarówno publiczny, jak i prywatnym. Należy krytycznie 
odnieść się do rozszerzenia obowiązków współużytkowania do „wejść do budynków” ze 
względu na kwestie bezpieczeństwa; ponadto niejasnym jest, jak obowiązek ten mógłby zostać 
wdrożony w praktyce. Obowiązek dostępu do szafek ulicznych nie jest wymagany, ponieważ 
można je powielać i nie powodują one same w sobie trwałego ekonomicznego „wąskiego 
gardła”.

Poprawka 506
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli na podstawie przepisów prawa 1. Jeżeli na podstawie przepisów prawa 



PE407.632v01-00 38/103 AM\725139PL.doc

PL

krajowego przedsiębiorstwo 
udostępniające sieci łączności 
elektronicznej ma prawo instalowania 
urządzeń na, nad albo pod własnością 
prywatną albo państwową lub jeżeli może 
ono korzystać z procedury wywłaszczenia 
lub użytkowania nieruchomości, krajowe 
organy regulacyjne mogą nakazać 
współużytkowanie tych urządzeń lub 
nieruchomości, w tym z wejść do 
budynków, masztów, anten, przewodów, 
studzienek i szafek ulicznych.

krajowego przedsiębiorstwo publiczne lub 
prywatne udostępniające sieci łączności 
elektronicznej ma prawo instalowania 
urządzeń na, nad albo pod własnością 
prywatną albo państwową lub jeżeli może 
ono korzystać z procedury wywłaszczenia 
lub użytkowania nieruchomości, krajowe 
organy regulacyjne, zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, mogą nakazać 
współużytkowanie tych urządzeń lub 
nieruchomości, w tym z wejść do
budynków, masztów, anten, przewodów i 
kanałów kablowych, studzienek i szafek 
ulicznych.

Or. de

Uzasadnienie

W celu rozbudowy sieci komunikacyjnych należy skorzystać z każdej sposobności 
wykorzystania istniejących kanałów kablowych.

Poprawka 507
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli na podstawie przepisów prawa 
krajowego przedsiębiorstwo 
udostępniające sieci łączności 
elektronicznej ma prawo instalowania 
urządzeń na, nad albo pod własnością 
prywatną albo państwową lub jeżeli może 
ono korzystać z procedury wywłaszczenia 
lub użytkowania nieruchomości, krajowe 
organy regulacyjne mogą nakazać 
współużytkowanie tych urządzeń lub 
nieruchomości, w tym z wejść do 
budynków, masztów, anten, przewodów, 
studzienek i szafek ulicznych.

1. Jeżeli na podstawie przepisów prawa 
krajowego przedsiębiorstwo publiczne lub 
prywatne udostępniające sieci łączności 
elektronicznej ma prawo instalowania 
urządzeń na, nad albo pod własnością 
prywatną albo państwową lub jeżeli może 
ono korzystać z procedury wywłaszczenia 
lub użytkowania nieruchomości, krajowe 
organy regulacyjne mogą, z należytym 
uwzględnieniem zasady 
proporcjonalności, nakazać 
współużytkowanie tych urządzeń lub 
nieruchomości, w tym z wejść do 
budynków, masztów, anten, przewodów, 
studzienek i szafek ulicznych.
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Or. de

Uzasadnienie

Dostęp do elementów infrastruktury podstawowej takich jak przewodów i masztów może 
w szeregu przypadków stanowić prawdziwe „wąskie gardło” telekomunikacji, dlatego 
powinien być zapewniony wszystkim operatorom rynkowym w celu wspierania rozbudowy 
infrastruktury. Z tego względu dostęp do przewodów nie może być sztucznie ograniczany, lecz 
musi być zapewniony przedsiębiorstwom publicznym i prywatnym.

Poprawka 508
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Środki przyjęte przez krajowy organ 
regulacyjny zgodnie z ust. 1 uwzględniają 
kwestie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa 
oraz interes bezpieczeństwa ogólnego, jak 
również potrzebę zagwarantowania 
jasnego określenia odpowiedzialności 
zaangażowanych przedsiębiorstw, aby 
zapobiec szkodliwym zakłóceniom między
użytkownikami. Środki powinny również
być obiektywne, przejrzyste i 
proporcjonalne. Nakładając na operatora 
obowiązek zapewnienia dostępu zgodnie z 
przepisami niniejszego artykułu, krajowe 
organy regulacyjne mogą, jeżeli jest to 
niezbędne, określić wymogi techniczne 
i operacyjne, które podmiot zapewniający 
ten dostęp lub osoby korzystające z niego 
będą musieli spełnić, aby zapewnić 
prawidłowe funkcjonowanie sieci. Osoby 
korzystające z dostępu mogą podlegać 
specjalnym niedyskryminującym 
warunkom, gwarantującym, że skromne 
zasoby zostaną efektywnie wykorzystane, 
szczególnie jeśli chodzi o rozwój sieci. 
Obowiązki przestrzegania szczegółowych 
standardów lub specyfikacji technicznych 
są zgodne ze standardami i specyfikacjami 



PE407.632v01-00 40/103 AM\725139PL.doc

PL

ustanowionymi zgodnie z art. 17 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Podkreślenie potrzeby uwzględnienia uzasadnionych interesów bezpieczeństwa 
zaangażowanych podmiotów.

Poprawka 509
Alexander Alvaro

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Środki podjęte przez krajowy organ 
regulacyjny zgodnie z ustępem 1, powinny 
być obiektywne, przejrzyste, 
niedyskryminacyjne i proporcjonalne, a 
także podejmowane zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 7.

Or. en

Uzasadnienie

Dostęp kablowy do wielu punktów dostępowych do infrastruktury – z budynkami, masztami, 
wysokimi konstrukcjami podpierającymi włącznie – jest uwarunkowany ich przeznaczeniem i 
nie stanowi uzupełnienia obowiązujących przepisów dotyczących współużytkowania. Celem 
tych przepisów nie było ułatwienie ogólnego symetrycznego dostępu kablowego na całym 
obszarze infrastruktury sieci (jak w przypadku gazu czy elektryczności). Dotychczasowe 
wdrażanie art. 12 na szczeblu krajowym pokazuje, że współużytkowanie urządzeń może być 
stosowane w sposób indywidualny, przy uwzględnieniu zagadnień środowiskowych, kwestii 
integralności sieci i zakłóceń oraz innych ograniczeń wynikających z pozostałych praw 
własności.
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Poprawka 510
Lambert van Nistelrooij

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Środki podjęte przez krajowy organ 
regulacyjny zgodnie z ustępem 1, powinny 
być obiektywne, przejrzyste, 
niedyskryminacyjne i proporcjonalne, a 
także podejmowane zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 7.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wesprzeć wysiłki Komisji zmierzające do ułatwienia inwestycji w zakresie sieci nowej 
generacji i ich rozpowszechnienia.

Poprawka 511
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Aby zapewnić proporcjonalność 
środków przyjętych zgodnie z ust. 1, 
krajowe organy regulacyjne przeanalizują 
dostępność wszystkich przewodów, w tym 
przewodów operatorów 
telekomunikacyjnych, dostawców energii, 
wspólnot lokalnych i rur kanalizacyjnych, 
w których można poprowadzić linie 
telekomunikacyjne na obszarze, gdzie 
wymagany jest dostęp.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu rozbudowy infrastruktury rozszerzenie dostępu do przewodów nie powinno być 
sztucznie ograniczone do przewodów operatorów telekomunikacyjnych, lecz powinno 
obejmować wszystkie dostępne przewody. Czym więcej przewodów jest dostępnych, tym lepsze 
są szanse dla zrównoważonej konkurencji w wyniku wejścia na rynek sieci stron trzecich.

Poprawka 512
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Aby zapewnić proporcjonalność 
środków przyjętych zgodnie z ust. 1, 
krajowe organy regulacyjne przeanalizują 
dostępność wszystkich przewodów, w tym 
przewodów operatorów 
telekomunikacyjnych, dostawców energii, 
wspólnot lokalnych i rur kanalizacyjnych, 
w których można poprowadzić linie 
telekomunikacyjne na obszarze, gdzie 
wymagany jest dostęp.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku praw drogi, proponuje się objęcie państw członkowskich 
obowiązkiem zapewnienia procedur w zakresie współużytkowania urządzeń (władz lokalnych, 
operatorów usług publicznych, itd.). W związku z powyższym zaleca się symetryczne 
współużytkowanie urządzeń przez wszystkie przewody zdolne do obsługi sieci łączności 
elektronicznej, również poza sektorem łączności elektronicznej. Taki zachowujący symetrię 
system będzie sprzyjał i ułatwiał rozmieszczanie sieci.

Poprawka 513
Herbert Reul

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

3a. W celu zapewnienia proporcjonalności 
środków wymienionych w ust. 1, krajowe 
organy regulacyjne sprawdzają 
dostępność wszystkich kanałów kablowych 
nadających się do położenia linii 
telekomunikacyjnych, w tym kanałów 
kablowych dostawców usług 
telekomunikacyjnych, energetycznych, 
usług komunalnych oraz kanalizacji 
ściekowej, w obszarach, w których 
potrzebny jest dostęp.

Or. de

Uzasadnienie

W celu wspierania rozwoju infrastruktury dostęp do kanałów kablowych nie powinien być 
ograniczony do kanałów podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne, lecz powinien 
obejmować wszystkie odpowiednie kanały kablowe. Czym więcej kanałów kablowych jest 
dostępnych, tym większe są szanse na obszerną rozbudowę sieci i, tym samym, zrównoważoną 
konkurencję.

Poprawka 514
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Aby zapewnić proporcjonalność 
środków przyjętych zgodnie z ust. 1, 
krajowe organy regulacyjne przeanalizują 
dostępność wszystkich przewodów, w tym 
przewodów operatorów 
telekomunikacyjnych, dostawców energii, 
wspólnot lokalnych i rur kanalizacyjnych, 
w których można poprowadzić linie 
telekomunikacyjne na obszarze, gdzie 
wymagany jest dostęp.

Or. en
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Poprawka 515
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) W art. 13 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„1a. Aby zachęcić do inwestowania 
w nowe, szybkie sieci, przy określaniu 
opłat za dostęp należy zagwarantować, że 
zysk firmy zapewniającej dostęp będzie 
przynajmniej odpowiadał kosztom 
kapitałowym związanym z inwestycją oraz 
ryzyku połączonym z tą inwestycją.”.

Or. en

Uzasadnienie

Jedną z kluczowych kwestii w nadchodzących latach będzie stworzenie wystarczających 
zachęt dla inwestycji w nowe, szybkie sieci, które będą wspierały innowacje w bogatych w 
treści usługach internetowych.

Poprawka 516
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by
przedsiębiorstwa udostępniające publiczne 
sieci łączności lub świadczące publicznie 
dostępne usługi łączności elektronicznej
podejmowały właściwe środki techniczne i
organizacyjne w celu ochrony 
bezpieczeństwa swoich sieci lub usług. 

1. Państwa członkowskie zachęcają
przedsiębiorstwa udostępniające publiczne 
sieci łączności lub świadczące publicznie 
dostępne usługi łączności elektronicznej do 
podejmowania właściwych środków 
technicznych i organizacyjnych w celu 
ochrony bezpieczeństwa swoich sieci lub 
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Biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy i
technologii, środki te zapewniają poziom 
bezpieczeństwa proporcjonalny do 
istniejącego ryzyka. W szczególności 
należy podjąć środki zapobiegające 
wpływowi lub minimalizujące wpływ 
wypadków stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa na użytkowników 
i wzajemnie połączone sieci.

usług. Biorąc pod uwagę aktualny stan 
wiedzy, zdolność wykorzystania 
najnowszych innowacji, umiejętność 
zachowania elastyczności i odpowiedniego 
reagowania na zagrożenia oraz koszt 
wdrożenia, środki te zapewniają poziom 
bezpieczeństwa proporcjonalny do 
istniejącego ryzyka. W szczególności 
należy podjąć środki zapobiegające 
wpływowi lub minimalizujące wpływ 
wypadków stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa na użytkowników 
i wzajemnie połączone sieci.

Or. en

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo i integralność sieci są bardzo ważne, dlatego usługodawcy powinny przyjąć 
środki mające na celu zabezpieczenie sieci lub usług. Jednak ponieważ wymogi regulacyjne i 
odgórne podejście do bezpieczeństwa zwykle hamują innowacje i czynią sieci mniej, a nie 
bardziej bezpiecznymi, a nie ma przesłanek stwierdzających zawodność rynku, to nie ma 
potrzeby zmiany wynikającego z obecnego ustawodawstwa spoczywającego na podmiotach 
udostępniających sieci lub usługi łączności elektronicznej obowiązku rozwiązania tych 
problemów, na państwach członkowskich wydania wiążących instrukcji lub na Komisji 
przyjęcia technicznych środków wykonawczych.

Poprawka 517
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 13 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, by
przedsiębiorstwa udostępniające publiczne 
sieci łączności przyjmowały wszelkie 
niezbędne środki w celu zapewnienia 
integralności swoich sieci, tak aby 
zapewnić ciągłość świadczenia usług 
za pośrednictwem tych sieci.

2. Państwa członkowskie zachęcają
przedsiębiorstwa udostępniające publiczne 
sieci łączności do przyjmowania wszelkich 
niezbędnych środków w celu zapewnienia 
integralności swoich sieci, tak aby 
zapewnić ciągłość świadczenia usług 
za pośrednictwem tych sieci.

Or. en
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Uzasadnienie

Bezpieczeństwo i integralność sieci są bardzo ważne, dlatego usługodawcy powinny przyjąć 
środki mające na celu zabezpieczenie sieci lub usług. Jednak ponieważ wymogi regulacyjne i 
odgórne podejście do bezpieczeństwa zwykle hamują innowacje i czynią sieci mniej, a nie 
bardziej bezpiecznymi, a nie ma przesłanek stwierdzających zawodność rynku, to nie ma 
potrzeby zmiany wynikającego z obecnego ustawodawstwa spoczywającego na podmiotach 
udostępniających sieci lub usługi łączności elektronicznej obowiązku rozwiązania tych 
problemów, na państwach członkowskich wydania wiążących instrukcji lub na Komisji 
przyjęcia technicznych środków wykonawczych.

Poprawka 518
Gianni De Michelis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 13 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przedsiębiorstwa udostępniające publiczne 
sieci łączności przyjmowały wszelkie 
niezbędne środki w celu zapewnienia 
integralności swoich sieci, tak aby 
zapewnić ciągłość świadczenia usług 
za pośrednictwem tych sieci.

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przedsiębiorstwa udostępniające publiczne 
sieci łączności przyjmowały wszelkie 
niezbędne środki w celu zapewnienia 
integralności swoich sieci, tak aby 
zapewnić uprzednio określone, 
odpowiednie poziomy ciągłości
świadczenia usług za pośrednictwem tych 
sieci, uwzględniając możliwości ich 
realizacji z technicznego, gospodarczego i 
operacyjnego punktu widzenia.

Or. en

Uzasadnienie

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.
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Poprawka 519
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 13 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przedsiębiorstwa udostępniające publiczne 
sieci łączności przyjmowały wszelkie 
niezbędne środki w celu zapewnienia 
integralności swoich sieci, tak aby 
zapewnić ciągłość świadczenia usług 
za pośrednictwem tych sieci.

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przedsiębiorstwa udostępniające publiczne 
sieci łączności przyjmowały odpowiednie
środki w celu zapewnienia integralności 
swoich sieci, tak aby zapewnić ciągłość 
świadczenia usług za pośrednictwem tych 
sieci. Państwa członkowskie zapewniają, 
że ich krajowe organy regulacyjne będą 
regularnie przeprowadzały konsultacje z 
przedsiębiorstwami w celu zapewnienia 
przyjęcia odpowiednich środków 
gwarantujących bezpieczeństwo i 
integralność.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek informowania abonentów o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności 
może spowodować utworzenie nadmiaru regulacji i niepotrzebne osłabienie zaufania do usług 
elektronicznych.

Poprawka 520
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 13 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przedsiębiorstwa udostępniające publiczne 
sieci łączności przyjmowały wszelkie 
niezbędne środki w celu zapewnienia 

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przedsiębiorstwa udostępniające publiczne 
sieci łączności przyjmowały wszelkie 
niezbędne środki w celu zapewnienia 
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integralności swoich sieci, tak aby 
zapewnić ciągłość świadczenia usług 
za pośrednictwem tych sieci.

integralności swoich sieci, tak aby 
zapewnić ciągłość świadczenia usług 
za pośrednictwem tych sieci. Krajowe 
organy regulacyjne przeprowadzają 
konsultacje ze wszystkimi podmiotami 
świadczącymi usługi łączności 
elektronicznej przed przyjęciem 
szczegółowych środków mających na celu 
bezpieczeństwo i integralność sieci 
łączności elektronicznej. 

Or. ro

Uzasadnienie

Przyjęcie wszelkich szczegółowych środków musi zostać poprzedzone konsultacjami.

Poprawka 521
Lambert van Nistelrooij

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek informowania abonentów o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności 
może spowodować utworzenie nadmiaru regulacji i niepotrzebne osłabienie zaufania do usług 
elektronicznych.
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Poprawka 522
Alexander Alvaro

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Nowe przepisy dotyczące powiadomień o 
naruszeniu mają zastosowanie w ramach 
wdrażania dyrektywy 2002/58/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
... dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych i ochrony prywatności w 
sektorze łączności elektronicznej1.
___________
1 Dz.U. L ...

Or. en

Uzasadnienie

Podczas przeglądu dyrektywy 2002/58 dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony 
prywatności w sektorze łączności elektronicznej, wprowadzono poprawki dotyczące 
integralności i bezpieczeństwa sieci, ze specjalnym uwzględnieniem naruszeń tych sieci i ich 
konsekwencji. Należy zastosować wprowadzone w niej przepisy.

Poprawka 523
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 13 a – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W razie potrzeby, właściwy organ 
regulacyjny, którego sprawa dotyczy,
zawiadamia właściwe organy regulacyjne 
w innych państwach członkowskich oraz
ENISA.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas przeglądu dyrektywy 2002/58 dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony 
prywatności w sektorze łączności elektronicznej, wprowadzono poprawki dotyczące 
integralności i bezpieczeństwa sieci, ze specjalnym uwzględnieniem naruszeń tych sieci i ich 
konsekwencji. Należy zastosować przepisy w zakresie ujawniania naruszeń.

Poprawka 524
Lambert van Nistelrooij

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek informowania abonentów o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności 
może spowodować utworzenie nadmiaru regulacji i niepotrzebne osłabienie zaufania do usług 
elektronicznych.
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Poprawka 525
Gianni De Michelis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.

Poprawka 526
Nikolaos Vakalis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

regulacyjny zawiadamia krajowe organy 
regulacyjne w innych państwach 
członkowskich oraz ENISA. W przypadku 
gdy ujawnienie naruszenia leży w interesie 
publicznym, krajowy organ regulacyjny 
może o nim poinformować opinię 
publiczną. 

Or. en

Uzasadnienie

ENISA jest nadal odpowiedzialna za bezpieczeństwo sieci i usług, i w związku z tym powinna 
być odpowiednio informowana przez krajowe organy regulacyjne. Krajowe organy 
regulacyjne powinny co roku składać sprawozdanie Komisji i ENISA.

Poprawka 527
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Uzasadnienie

Aby uniknąć nadmiernej biurokracji informacje te mogą być gromadzone przez Komisję w 
sposób rutynowy w sprawozdaniu z wdrożenia.
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Poprawka 528
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Aby uniknąć nadmiernej biurokracji informacje te mogą być gromadzone przez Komisję w 
sposób rutynowy w sprawozdaniu z wdrożenia.

Poprawka 529
Nikolaos Vakalis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Krajowy organ regulacyjny przekazuje 
Komisji i ENISA raz w roku sprawozdanie 
podsumowujące otrzymane zgłoszenia i 
działania podjęte zgodnie z niniejszym 
ustępem.

Or. en

Uzasadnienie

ENISA jest nadal odpowiedzialna za bezpieczeństwo sieci i usług, i w związku z tym powinna 
być odpowiednio informowana przez krajowe organy regulacyjne. Krajowe organy 
regulacyjne powinny co roku składać sprawozdanie Komisji i ENISA.
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Poprawka 530
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć niepotrzebnej biurokracji i dodatkowego obciążenia administracyjnego, krajowe 
organy regulacyjne powinny przekazywać sprawozdania jedynie raz do roku.

Poprawka 531
Lambert van Nistelrooij

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek informowania abonentów o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności 
może spowodować utworzenie nadmiaru regulacji i niepotrzebne osłabienie zaufania do usług 
elektronicznych.
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Poprawka 532
Reino Paasilinna

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 533
Gunnar Hökmark

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

.

Poprawka 534
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Uzasadnienie

Sprawozdanie podsumowujące sporządzane co sześć miesięcy musi mieć kompetentny 
charakter, nie przeobrażając się jednocześnie w biurokratyczną procedurę służącą 
sztucznemu zwiększeniu kosztów organów regulacyjnych.

Poprawka 535
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Uwzględniając przede wszystkim opinię 
Urzędu wydaną zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. 
b) rozporządzenia […./WE], Komisja 
może przyjąć właściwe techniczne środki 
wykonawcze mające na celu harmonizację 
środków, o których mowa w ust. 1, 2 oraz 
3, w tym środki określające okoliczności, 
format i procedury stosowane wobec 

skreślony
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wymogów dotyczących zgłoszenia.
Te środki wykonawcze, mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3.
Z uwagi na szczególnie pilny charakter 
sprawy Komisja może zastosować tryb 
pilny określony w art. 22 ust. 4.

Or. de

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby dalszej harmonizacji w zakresie bezpieczeństwa sieci. Każdy operator musi 
podjąć kroki adekwatne do swojej sytuacji technicznej. Środki wykonawcze mogą mieć 
poważne konsekwencje finansowe dla przemysłu. W tym przypadku musi zostać zainicjowana 
nowa procedura legislacyjna. Urząd, przewidziany we wniosku Komisji COM(2007)699, nie 
jest potrzebny.

Poprawka 536
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Uwzględniając przede wszystkim opinię 
Urzędu wydaną zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. 
b) rozporządzenia […./WE], Komisja 
może przyjąć właściwe techniczne środki 
wykonawcze mające na celu harmonizację 
środków, o których mowa w ust. 1, 2 oraz 
3, w tym środki określające okoliczności, 
format i procedury stosowane wobec 
wymogów dotyczących zgłoszenia.

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo i integralność sieci są bardzo ważne, dlatego usługodawcy powinny przyjąć 
środki mające na celu zabezpieczenie sieci lub usług. Jednak ponieważ wymogi regulacyjne i 
odgórne podejście do bezpieczeństwa zwykle hamują innowacje i czynią sieci mniej, a nie 
bardziej bezpiecznymi, a nie ma przesłanek stwierdzających zawodność rynku, to nie ma 
potrzeby zmiany wynikającego z obecnego ustawodawstwa spoczywającego na podmiotach 
udostępniających sieci lub usługi łączności elektronicznej obowiązku rozwiązania tych 
problemów, na państwach członkowskich wydania wiążących instrukcji lub na Komisji 
przyjęcia technicznych środków wykonawczych.

Poprawka 537
Nikolaos Vakalis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Uwzględniając przede wszystkim opinię 
Urzędu wydaną zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. 
b) rozporządzenia […./WE], Komisja 
może przyjąć właściwe techniczne środki 
wykonawcze mające na celu harmonizację 
środków, o których mowa w ust. 1, 2 oraz 
3, w tym środki określające okoliczności, 
format i procedury stosowane wobec 
wymogów dotyczących zgłoszenia.

4. Uwzględniając przede wszystkim opinię 
ENISA, Komisja może przyjąć właściwe 
techniczne środki wykonawcze mające na 
celu harmonizację środków, o których 
mowa w ust. 1, 2 oraz 3, w tym środki 
określające okoliczności, format i 
procedury stosowane wobec wymogów 
dotyczących zgłoszenia.

Or. en

Uzasadnienie

ENISA ma nadal wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo sieci i usług na szczeblu UE.
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Poprawka 538
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Uwzględniając przede wszystkim opinię 
Urzędu wydaną zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. 
b) rozporządzenia […./WE], Komisja
może przyjąć właściwe techniczne środki 
wykonawcze mające na celu harmonizację 
środków, o których mowa w ust. 1, 2 oraz 
3, w tym środki określające okoliczności, 
format i procedury stosowane wobec 
wymogów dotyczących zgłoszenia.

4. Uwzględniając przede wszystkim opinię 
Urzędu wydaną zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. 
b) rozporządzenia […./WE], Komisja 
może przyjąć właściwe techniczne środki 
wykonawcze mające na celu harmonizację 
środków, o których mowa w ust. 1, 2 oraz 
3, w tym środki określające okoliczności, 
format i procedury stosowane wobec 
wymogów dotyczących zgłoszenia. 
Techniczne środki wykonawcze nie 
powinny stanowić dla państw 
członkowskich przeszkody 
w przyjmowaniu dodatkowych wymogów 
w celu realizacji celów określonych w ust. 
1 i 2.

Or. en

Uzasadnienie

W indywidualnych przypadkach państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania 
wyższych standardów niż zharmonizowane normy podstawowe, aby zrealizować cele 
określone w ust. 1 i 2.

Poprawka 539
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Uwzględniając przede wszystkim opinię 
Urzędu wydaną zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. 
b) rozporządzenia […./WE], Komisja 
może przyjąć właściwe techniczne środki 

4. Komisja może przyjąć właściwe 
techniczne środki wykonawcze mające na 
celu harmonizację środków, o których 
mowa w ust. 1, 2 oraz 3, w tym środki 
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wykonawcze mające na celu harmonizację 
środków, o których mowa w ust. 1, 2 oraz 
3, w tym środki określające okoliczności, 
format i procedury stosowane wobec 
wymogów dotyczących zgłoszenia.

określające okoliczności, format i 
procedury stosowane wobec wymogów 
dotyczących zgłoszenia.

Or. es

Poprawka 540
Lambert van Nistelrooij

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Te środki wykonawcze, mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3, 
w przypadku gdy prowadzone przez 
przemysł inicjatywy samoregulujące nie 
doprowadziły do osiągnięcia 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
na rynku wewnętrznym w jednym lub 
kilku państwach członkowskich. Z uwagi 
na szczególnie pilny charakter sprawy 
Komisja może zastosować tryb pilny 
określony w art. 22 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

 Obowiązek informowania abonentów o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności 
może spowodować utworzenie nadmiaru regulacji i niepotrzebne osłabienie zaufania do usług 
elektronicznych.
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Poprawka 541
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Te środki wykonawcze, mające na celu 
zmianę innych niż istotne elementów 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3.

Or. es

Poprawka 542
Gianni De Michelis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadanie uprawnień przez krajowe 
organy regulacyjne do wydawania 
wiążących instrukcji dla przedsiębiorstw 
udostępniających publiczne sieci łączności 
lub świadczących publicznie dostępne 
usługi łączności elektronicznej, w celu 
wdrożenia art. 13a. Wiążące instrukcje są 
poddawane konsultacji publicznej, są 
proporcjonalne, ekonomicznie i 
technicznie wykonalne oraz wdrażane w 
rozsądnych ramach czasowych. Krajowe 
organy regulacyjne pozwalają operatorom 
telekomunikacyjnym na odzyskanie 
kosztów poniesionych w wyniku 
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stosowania się do wiążących instrukcji. 

Or. en

Uzasadnienie

Celem instrukcji jest określanie minimalnych wymogów bezpieczeństwa, natomiast techniczne 
i operacyjne decyzje wykonawcze pozostawia się operatorom. Telecom Italia uważa, że 
proces określania właściwych środków bezpieczeństwa powinien zatem przebiegać w ścisłej 
współpracy pomiędzy krajowymi organami regulacyjnymi a operatorami.

Poprawka 543
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadanie uprawnień przez krajowe 
organy regulacyjne do wydawania 
wiążących instrukcji dla przedsiębiorstw 
udostępniających publiczne sieci łączności 
lub świadczących publicznie dostępne 
usługi łączności elektronicznej, w celu 
wdrożenia art. 13a. Wiążące instrukcje są 
proporcjonalne, ekonomicznie i 
technicznie wyważone oraz wdrażane w 
rozsądnych ramach czasowych.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest uznanie za wytyczne proporcjonalności, wyważonego charakteru instrukcji 
oraz rozsądnych ram czasowych ich wdrażania.
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Poprawka 544
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 13 b – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dostarczania informacji potrzebnych do 
oceny bezpieczeństwa ich usług i sieci, w 
tym do oceny udokumentowanych polityk 
bezpieczeństwa; oraz

a) dostarczania informacji potrzebnych do 
oceny bezpieczeństwa i integralności ich 
usług i sieci, w tym do oceny 
udokumentowanych polityk 
bezpieczeństwa; oraz

Or. es

Uzasadnienie

Koszty ponoszą zainteresowane przedsiębiorstwa.

Poprawka 545
Gianni De Michelis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 13 b – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) polecenia wykwalifikowanemu, 
niezależnemu organowi przeprowadzenia 
audytu bezpieczeństwa i udostępnienia 
wyników takiego audytu krajowemu 
organowi regulacyjnemu.

b) polecenia wykwalifikowanemu, 
niezależnemu organowi, w porozumieniu z 
przedsiębiorstwami, przeprowadzenia 
audytu bezpieczeństwa i udostępnienia 
wyników takiego audytu krajowemu 
organowi regulacyjnemu.

Or. en

Uzasadnienie

Celem instrukcji jest określanie minimalnych wymogów bezpieczeństwa, natomiast techniczne 
i operacyjne decyzje wykonawcze pozostawia się operatorom. Telecom Italia uważa, że 
proces określania właściwych środków bezpieczeństwa powinien zatem przebiegać w ścisłej 
współpracy pomiędzy krajowymi organami regulacyjnymi a operatorami.
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Poprawka 546
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 13 b – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) polecenia wykwalifikowanemu, 
niezależnemu organowi przeprowadzenia 
audytu bezpieczeństwa i udostępnienia
wyników takiego audytu krajowemu 
organowi regulacyjnemu.

b) polecenia przedsiębiorstwom, aby 
przeprowadziły na własny koszt audyt
bezpieczeństwa i integralności i 
udostępniły wyniki takiego audytu 
krajowemu organowi regulacyjnemu.

Or. es

Uzasadnienie

Koszty ponoszą zainteresowane przedsiębiorstwa.

Poprawka 547
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadanie wszelkich uprawnień przez 
krajowe organy regulacyjne niezbędnych 
do badania przypadków nieprzestrzegania 
wymogów, a także zagrożeń 
bezpieczeństwa i integralności sieci.

Or. es

Uzasadnienie

Jako logiczna konsekwencja obowiązku informowania krajowych organów regulacyjnych o 
zagrożeniach bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 13a ust. 3, należy umożliwić krajowym 
organom regulacyjnym prowadzenie dochodzenia w sprawie tych zagrożeń.
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Poprawka 548
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 13 b – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie zapewniają 
program zwrotu kosztów dla
przedsiębiorstw udostępniających 
publiczne sieci łączności lub świadczących 
publicznie dostępne usługi łączności 
elektronicznej tam gdzie Komisja 
przyjmuje techniczne środki wykonawcze 
zgodnie z art. 13a ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Uprawnienia wykonawcze w formie wiążących instrukcji krajowych organów regulacyjnych, 
audyty bezpieczeństwa i możliwość żądania informacji o operatorach sieci są dodatkowymi 
obciążającymi wymaganiami i powinny zostać ograniczone, aby nie przeszkodziły rozwojowi 
nowych technologii dla rynku.

Amendment 549
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 – litera a)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) W drugim akapicie ustępu 2 skreśla się 
drugie zdanie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wspólna pozycja dominująca pozostaje niesprawdzonym i złożonym zjawiskiem w sektorze 
telekomunikacji, zarówno w kontekście ex post, jak i ex ante, a jednak  w miarę konsolidacji 
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rynków może ona nabierać coraz większego znaczenia. Istotne jest, aby zamiast rezygnować z 
wytycznych wyraźniej je określić.

Poprawka 550
Mary Honeyball

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 – litera a)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) W drugim akapicie ustępu 2 skreśla się 
drugie zdanie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wraz z rosnącą konwergencją sektora telekomunikacji wspólna pozycja dominująca może 
okazać się coraz powszechniejszym problemem. Wytyczne należy wyraźniej określić, a nie 
rezygnować z nich.

Poprawka 551
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Skreśla się ustęp 3. b) Ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli przedsiębiorstwo posiada 
znaczącą pozycję na określonym rynku
oraz znaczącą pozycję na rynku blisko z 
nim związanym, w sytuacji, gdy 
powiązania między obydwoma rynkami 
pozwalają na przeniesienie pozycji 
rynkowej z jednego rynku na drugi 
rynek, tym samym zwiększając pozycję 
rynkową danego przedsiębiorstwa, 
można zastosować środki zaradcze mające 
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na celu zidentyfikowanie takiego 
oddziaływania na drugi rynek lub 
zapobiegania mu zgodnie z art. 9, 10, 11 i 
13 [dyrektywy o dostępie], a w przypadku 
gdy środki te okażą się niewystarczające, z 
art. 17 [dyrektywy w sprawie praw 
obywatelskich].”.

Or. en

Uzasadnienie

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this.

Poprawka 552
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Skreśla się ustęp 3. b) Ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli przedsiębiorstwo posiada 
znaczącą pozycję na określonym rynku
oraz znaczącą pozycję na rynku blisko z 
nim związanym, w sytuacji, gdy 
powiązania między obydwoma rynkami 
pozwalają na przeniesienie pozycji 
rynkowej z jednego rynku na drugi 
rynek, tym samym zwiększając pozycję 
rynkową danego przedsiębiorstwa, 
można zastosować środki zaradcze mające 
na celu zidentyfikowanie takiego 
oddziaływania na drugi rynek lub 
zapobiegania mu zgodnie z art. 9, 10, 11 i 
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13 [dyrektywy o dostępie], a w przypadku 
gdy środki te okażą się niewystarczające, z 
art. 17 [dyrektywy w sprawie praw 
obywatelskich].”.

Or. en

Uzasadnienie

Rozwiązanie problemu przełożenia pozycji dominującej z jednego rynku na drugi jest 
szczególnie ważne w przypadku gospodarki charakteryzującej się integracją wertykalną i 
konwergencją. Zamiast wycofywać odnośne środki, jak proponuje Komisja, należy wyjaśnić, 
że środki zaradcze, takie jak niedyskryminacja, przejrzystość, rozdzielczość księgowa, zakaz 
antykonkurencyjnej zmowy przedsiębiorstw itp. mogą być stosowane w sposób przekrojowy 
na rynku w celu rozwiązania problemów związanych z przenoszeniem wpływów.

Poprawka 553
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Skreśla się ustęp 3. b) Ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli przedsiębiorstwo posiada 
znaczącą pozycję na określonym rynku
oraz znaczącą pozycję na rynku blisko z 
nim związanym, w sytuacji, gdy 
powiązania między obydwoma rynkami 
pozwalają na przeniesienie pozycji 
rynkowej z jednego rynku na drugi 
rynek, tym samym zwiększając pozycję 
rynkową danego przedsiębiorstwa, 
można zastosować środki zaradcze mające 
na celu zidentyfikowanie takiego 
oddziaływania na drugi rynek lub 
zapobiegania mu zgodnie z art. 9, 10, 11 i 
13 [dyrektywy o dostępie], a w przypadku 
gdy środki te okażą się niewystarczające, z 
art. 17 [dyrektywy w sprawie praw 
obywatelskich].”.

Or. en
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Uzasadnienie

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this. 

Poprawka 554
Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16 – litera (b a) (nowa)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Dodaje się ustęp 2a:
„Najpóźniej do momentu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy Komisja publikuje 
dla krajowych organów regulacyjnych 
wytyczne dotyczące decyzji mających na 
celu nałożenie, zmianę lub wycofanie 
obowiązków w odniesieniu do 
przedsiębiorstw o znaczącej pozycji 
rynkowej.”

Or. en

Uzasadnienie

The 2002 Framework directive establishes that European Commission publishes guidelines 
for market analysis and the assessment of significant market power but not for the 
identification of the appropriate remedies. There is clearly a missing element in the market 
analysis guidance tools provided the Commission: guidance on the selection of the 
appropriate remedies. The third part of a market analysis (i.e. the choice of the appropriate 
remedies) is the most crucial since it has the most concrete impact on the market. An 
erroneous choice of remedies may create irreparable distortions on market competitiveness 
and investment decisions. It is also the most complicated since it has varied possible outcomes 
and it entails, to a large extent, subjective evaluations. The need to provide guidance on the 
selection of regulatory obligations under the EU framework has indeed been recognised both 
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by the Commission and the ERG.

Poprawka 555
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16 – litera d)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Uwzględniając przede wszystkim opinię 
Urzędu przekazaną zgodnie z art. 7 
rozporządzenia […/WE], Komisja może 
podjąć decyzję określającą rynki 
ponadpaństwowe. 

4. Po przeprowadzeniu konsultacji z 
krajowymi organami regulacyjnymi oraz 
przeanalizowaniu opinii BERT Komisja 
może, działając zgodnie z art. 22 ust. 3,
podjąć decyzję określającą rynki 
ponadpaństwowe.

Or. en

Poprawka 556
Dragoş Florin David

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16 – litera d)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 15 – ustęp 4 –akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Uwzględniając przede wszystkim opinię 
Urzędu przekazaną zgodnie z art. 7 
rozporządzenia […/WE], Komisja może 
podjąć decyzję określającą rynki 
ponadpaństwowe.

4. Po konsultacji z krajowymi organami 
regulacyjnymi Komisja może przyjąć 
decyzję określającą rynki 
ponadpaństwowe.

Or. en
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Poprawka 557
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16 – litera d)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Uwzględniając przede wszystkim opinię
Urzędu przekazaną zgodnie z art. 7 
rozporządzenia […/WE], Komisja może 
podjąć decyzję określającą rynki 
ponadpaństwowe.

4. Uwzględniając przede wszystkim opinie 
krajowych organów regulacyjnych oraz 
Urzędu przekazane zgodnie z art. 7 
rozporządzenia […/WE], Komisja może 
podjąć decyzję określającą rynki 
ponadpaństwowe.

Or. ro

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne nie mogą być wykluczone z tej procedury.

Poprawka 558
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16 – litera d)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Uwzględniając przede wszystkim opinię 
Urzędu przekazaną zgodnie z art. 7 
rozporządzenia […/WE], Komisja może 
podjąć decyzję określającą rynki 
ponadpaństwowe.

4. Po zasięgnięciu opinii krajowych 
organów regulacyjnych i uwzględniając w 
jak największym stopniu opinię BERT
przekazaną zgodnie z art. 7 rozporządzenia 
[…/WE], Komisja może podjąć decyzję 
określającą rynki ponadpaństwowe.

Or. es

Uzasadnienie

Mimo że Komisja posiada niekwestionowaną rolę w dziedzinach o wymiarze 
transgranicznym, zainteresowane krajowe organy regulacyjne nie mogą być pomijane, 
ponieważ znajdują się w idealnej sytuacji, aby wspierać Komisję w definiowaniu tych rynków. 
Nie wydaje się także, aby określenie rynku ponadpaństwowego mogło być przedmiotem 



PE407.632v01-00 72/103 AM\725139PL.doc

PL

procedury w trybie pilnym.

Poprawka 559
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16 – litera d)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ta decyzja, mająca na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, jest 
podejmowana 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.

Ta decyzja, mająca na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, jest 
podejmowana zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3.

Or. es

Uzasadnienie

Mimo że Komisja posiada niekwestionowaną rolę w dziedzinach o wymiarze 
transgranicznym, zainteresowane krajowe organy regulacyjne nie mogą być pomijane, 
ponieważ znajdują się w idealnej sytuacji, aby wspierać Komisję w definiowaniu tych rynków. 
Nie wydaje się także, aby określenie rynku ponadpaństwowego mogło być przedmiotem 
procedury w trybie pilnym.

Poprawka 560
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16 – litera d)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ta decyzja, mająca na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, jest 
podejmowana zgodnie z procedurą 

Ta decyzja, mająca na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, jest 
podejmowana zgodnie z procedurą 
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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.

regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Tryb pilny nie jest uzasadniony w przypadku przyjmowania tego rodzaju środków.

Poprawka 561
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 – litera a)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Krajowe organy regulacyjne 
przeprowadzają analizę odnośnych rynków 
wymienionych w zaleceniu, uwzględniając 
przede wszystkim treść wytycznych. 
Państwa członkowskie zapewniają, by taka 
analiza została przeprowadzona w miarę 
potrzeby we współpracy z krajowymi 
organami odpowiedzialnymi za ochronę 
konkurencji.

1. Krajowe organy regulacyjne 
przeprowadzają analizę odnośnych rynków 
uwzględniając rynki wymienione w 
zaleceniu i uwzględniając w jak 
największym stopniu treść wytycznych. 
Państwa członkowskie zapewniają, by taka 
analiza została przeprowadzona w miarę 
potrzeby we współpracy z krajowymi 
organami odpowiedzialnymi za ochronę 
konkurencji.

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie nieporozumienia prowadzącego do konkluzji, że krajowe 
organy regulacyjne powinny przeprowadzać analizę wszystkich rynków wymienionych w 
zaleceniu, zwłaszcza że (przynajmniej formalnie) ta lista rynków (a także ich definicje) ma 
charakter informacyjny.
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Poprawka 562
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 – litera (a a) (nowa)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) Ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jeżeli krajowy organ regulacyjny 
ustali, że na danym odnośnym rynku nie 
występuje efektywna konkurencja, za 
wyjątkiem nowych rozwijających się 
rynków, wskaże on przedsiębiorstwa 
posiadające znaczną pozycję na tym 
rynku, zgodnie z art. 14. Krajowy organ 
regulacyjny nałoży na takie 
przedsiębiorstwa stosowne specyficzne 
wymogi, o których mowa w ust. 2 
niniejszego artykułu, albo utrzyma w 
mocy lub zmieni dotychczas 
obowiązujące wymogi, mając na uwadze 
zasięg odnośnych rynków geograficznych 
i eliminując, w odpowiednich 
przypadkach, przejściowy obowiązek 
zapewnienia dostępu przyczyniając się 
deregulacji tych rynków.
Podczas określania tych obowiązków 
krajowy organ regulacyjny ma na uwadze 
cel, jakim jest promowanie efektywnych 
inwestycji w dziedzinie infrastruktury i 
pobudzanie konkurencji między usługami 
świadczonymi za pomocą 
konkurencyjnych platform, zachęcając 
jednocześnie do inwestycji w nową i 
konkurencyjną infrastrukturę jako sposób 
na osiągnięcie zrównoważonej i 
długotrwałej konkurencji wśród sieci i 
usług, co w pewnym momencie pozwoli na 
rozluźnienie przejściowego obowiązku 
zapewnienia dostępu, zachowując 
jednocześnie obowiązki regulacyjne ex 
ante, które i tak mają zastosowanie do 
infrastruktury zainstalowanej przez 
przedsiębiorstwa korzystające ze 
specjalnych lub wyłącznych uprawnień i 
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która nadal korzysta z tych inwestycji.”.

Or. es

Uzasadnienie

Włączono odniesienie do punktu 27 preambuły, który podkreśla, że nowe rozwijające się rynki 
nie powinny podlegać nieadekwatnym wymogom. Krajowe organy regulacyjne powinny mieć 
na celu przyjęcie środków zmierzających do promowania efektywnych inwestycji w dziedzinie 
infrastruktury, o czym mowa w art. 8 ust. 2 lit. c).Uwzględniono także zawarte w uzasadnieniu 
zalecenia odniesienie dotyczące odnośnych rynków mówiące o tym, że zrównoważona i 
długotrwała konkurencja wśród sieci i usług powinna opierać się na konkurencyjnych 
infrastrukturach sieci.

Poprawka 563
Gianni De Michelis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 – litera (a a) (nowa)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Jeżeli krajowy organ regulacyjny 
ustali, że rynek nie podlega 
uregulowaniom ex ante na podstawie 
testu trzech kryteriów, o którym mowa w 
zaleceniu lub jeżeli podlega on 
uregulowaniom ex-ante lecz występuje na 
nim efektywna konkurencja, nie będzie 
nakładać ani utrzymywać żadnych 
specyficznych wymogów, o których 
mowa w ust. 2 niniejszego artykułu. W 
przypadku, gdy dla danego 
specyficznego sektora istnieją już 
wymogi prawne, organ regulacyjny 
uchyli wymogi nałożone na 
przedsiębiorstwa na tym odnośnym 
rynku. Osobom, których uchylenie 
takich wymogów będzie dotyczyło, 
zostanie przyznane prawo złożenia 
wypowiedzenia w odpowiednim 
terminie.”.

Or. en
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Uzasadnienie

W rzeczywistości, jak wspomniano w drugiej publikacji zalecenia Komisji dotyczącego 
poszczególnych rynków, test trzech kryteriów koncentruje się na ogólnej strukturze i 
charakterze danego rynku, co ma na celu wyodrębnienie rynków narażonych na możliwe 
powtarzające się zakłócenia, które należy poddać bardziej szczegółowej analizie krajowej 
przeprowadzonej przez krajowe organy regulacyjne.

Poprawka 564
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 16 – ustęp 5 –akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku rynków 
ponadpaństwowych określonych w 
decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 4, 
Komisja wnioskuje do Urzędu o 
przeprowadzenie analizy rynku, 
uwzględniając przede wszystkim treści 
wytycznych, i o przekazanie opinii w 
przedmiocie nałożenia, utrzymania, 
zmiany lub cofnięcia obowiązków 
regulacyjnych, o których mowa w ust. 2 
niniejszego artykułu.

5. Aby określić, czy rynek hurtowy jest 
efektywnie konkurencyjny, krajowe 
organy regulacyjne dokonują oceny 
zakłóceń tego rynku na poziomie 
detalicznym. W szczególności każdy 
projektowany środek nakładający, 
zmieniający lub wycofujący obowiązek 
operatora na rynku hurtowym w jak 
największym stopniu uwzględnia pozycję 
rynkową każdego podmiotu na szczeblu 
detalicznym. 

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 565
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 16 – ustęp 5 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku rynków 
ponadpaństwowych określonych w decyzji, 
o której mowa w art. 15 ust. 4, Komisja 
wnioskuje do Urzędu o przeprowadzenie 
analizy rynku, uwzględniając przede 
wszystkim treści wytycznych, i o 
przekazanie opinii w przedmiocie 
nałożenia, utrzymania, zmiany lub 
cofnięcia obowiązków regulacyjnych, o 
których mowa w ust. 2 niniejszego 
artykułu.

5. W przypadku rynków 
ponadpaństwowych określonych w decyzji, 
o której mowa w art. 15 ust. 4, Komisja 
wnioskuje do BERT, aby po zasięgnięciu 
opinii odnośnych krajowych organów 
regulacyjnych, przeprowadził analizę
rynku, uwzględniając przede wszystkim 
treści wytycznych, i przekazał opinię w 
przedmiocie nałożenia, utrzymania, zmiany 
lub cofnięcia obowiązków regulacyjnych, o 
których mowa w ust. 2 niniejszego 
artykułu.

Or. es

Uzasadnienie

W przypadku rynków ponadpaństwowych należy poznać opinię krajowych organów 
regulacyjnych. To one także w sposób skoordynowany będą nakładać, utrzymywać lub 
zmieniać obowiązki regulacyjne.

Poprawka 566
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 16 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja, uwzględniając przede wszystkim 
opinię Urzędu, może wydać decyzję 
uznającą jedno lub więcej przedsiębiorstw 
za posiadające znaczącą pozycję rynkową 
na takim rynku, i nakładającą na nie 
jeden lub więcej szczegółowych 
obowiązków zgodnie z art. 9-13a 
dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o 
dostępie) i art. 17 dyrektywy 2002/22/WE 
(dyrektywy o usłudze powszechnej). 
Komisja dąży wówczas do realizacji celów 
polityki określonych w art. 8.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 567
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 16 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja, uwzględniając przede wszystkim 
opinię Urzędu, może wydać decyzję 
uznającą jedno lub więcej przedsiębiorstw 
za posiadające znaczącą pozycję rynkową 
na takim rynku, i nakładającą na nie 
jeden lub więcej szczegółowych 
obowiązków zgodnie z art. 9-13a 
dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o 
dostępie) i art. 17 dyrektywy 2002/22/WE 
(dyrektywy o usłudze powszechnej).
Komisja dąży wówczas do realizacji celów 
polityki określonych w art. 8.

Odnośne krajowe organy regulacyjne w 
sposób skoordynowany nakładają, 
utrzymują, zmieniają lub wycofują 
obowiązki, o których mowa w ust. 2 
niniejszego artykułu.

Or. es

Uzasadnienie

W przypadku rynków ponadpaństwowych należy poznać opinię krajowych organów 
regulacyjnych. To one także w sposób skoordynowany będą nakładać, utrzymywać lub 
zmieniać obowiązki regulacyjne.

Poprawka 568
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 16 – ustęp 5 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja, uwzględniając przede wszystkim 
opinię Urzędu, może wydać decyzję 
uznającą jedno lub więcej przedsiębiorstw 
za posiadające znaczącą pozycję rynkową 
na takim rynku, i nakładającą na nie jeden 
lub więcej szczegółowych obowiązków 
zgodnie z art. 9-13a 
dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o 
dostępie) i art. 17 dyrektywy 2002/22/WE 
(dyrektywy o usłudze powszechnej). 
Komisja dąży wówczas do realizacji celów 
polityki określonych w art. 8.

Komisja, uwzględniając przede wszystkim 
opinie krajowych organów regulacyjnych 
oraz Urzędu, może wydać decyzję 
uznającą jedno lub więcej przedsiębiorstw 
za posiadające znaczącą pozycję rynkową 
na takim rynku, i nakładającą na nie jeden 
lub więcej szczegółowych obowiązków 
zgodnie z art. 9-13a 
dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o 
dostępie) i art. 17 dyrektywy 2002/22/WE 
(dyrektywy o usłudze powszechnej). 
Komisja dąży wówczas do realizacji celów 
polityki określonych w art. 8.

Or. ro

Uzasadnienie

Urząd musi być w stanie określić procedury monitorowania rynku, a krajowe organy 
regulacyjne muszą brać w tym udział.

Poprawka 569
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 16 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ciągu dwóch lat od wcześniejszego 
zgłoszenia projektowanego środka 
odnoszącego się do takiego rynku;

a) w ciągu trzech lat od wcześniejszego 
wejścia w życie środka odnoszącego się do 
takiego rynku lub w terminie 
wcześniejszym w przypadku istotnej 
zmiany warunków rynkowych lub na 
podstawie zalecenia zawartego w opinii 
BERT lub Komisji wydanej zgodnie z
art. 7a dyrektywy ramowej;

Or. en

Uzasadnienie

Dwuletni okres proponowany w odniesieniu do rewizji decyzji jest zbyt krótki. Okres ważności 
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decyzji powinien wynosić trzy lata od momentu wejścia w życie w państwie członkowskim (a 
nie od daty zgłoszenia). Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że w okresach szybkiego 
rozwoju rynkowego potrzebne będą częstsze analizy – stąd proponowane wyłączenie.

Poprawka 570
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 16 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ciągu dwóch lat od wcześniejszego 
zgłoszenia projektowanego środka 
odnoszącego się do takiego rynku;

a) w ciągu trzech lat od wcześniejszego 
wejścia w życie środka odnoszącego się do 
takiego rynku lub przed wygaśnięciem 
obowiązku określonego przez ten środek, 
w zależności od tego, która data jest 
późniejsza.

Or. en

Uzasadnienie

Dwuletni okres proponowany w odniesieniu do rewizji decyzji jest zbyt krótki. Termin 
ważności decyzji powinien odpowiadać okresowi obowiązywania wymogów nałożonych przez 
dany środek lub trwać trzy lata od momentu wejścia w życie tego środka w danym państwie 
członkowskim (nie zaś od momentu zawiadomienia), w zależności od tego, która data jest 
późniejsza.

Poprawka 571
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 16 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ciągu dwóch lat od wcześniejszego 
zgłoszenia projektowanego środka
odnoszącego się do takiego rynku;

a) w ciągu maksymalnie trzech lat od 
przyjęcia środków odnoszących się do 
takiego rynku;

Or. es
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Uzasadnienie

Celem zmian jest zastosowanie bardziej realistycznych terminów pozostawiając swobodę 
krajowym organom regulacyjnym, aby mogły wykonać wymienione analizy w krótszym czasie.

Poprawka 572
Gianni De Michelis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 16 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ciągu dwóch lat od wcześniejszego 
zgłoszenia projektowanego środka 
odnoszącego się do takiego rynku;

a) w ciągu dwóch lat od wcześniejszego 
zgłoszenia projektowanego środka 
odnoszącego się do takiego rynku w 
przypadku rynków określonych zarówno 
w poprzednim, jak i obecnie 
obowiązującym zaleceniu;

Or. en

Uzasadnienie

Cel zharmonizowania ram czasowych przygotowania uregulowań we wszystkich państwach 
członkowskich zostanie osiągnięty poprzez wyznaczenie standardowych terminów przyjęcia 
decyzji końcowych, tj. dat wejścia w życie zmienionych systemów regulacyjnych.

Poprawka 573
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 16 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ciągu dwóch lat od wcześniejszego 
zgłoszenia projektowanego środka 
odnoszącego się do takiego rynku;

a) w ciągu dwóch lat od wcześniejszego 
zgłoszenia projektowanego środka 
odnoszącego się do takiego rynku w 
przypadku rynków określonych zarówno 
w poprzednim, jak i obecnie 
obowiązującym zaleceniu;



PE407.632v01-00 82/103 AM\725139PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test.
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Poprawka 574
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 16 – ustęp 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku rynków niezgłoszonych 
wcześniej Komisji, w ciągu jednego roku
od przyjęcia zmienionego zalecenia w 
sprawie odnośnych rynków, albo;

b) w przypadku rynków niezgłoszonych 
wcześniej Komisji, w ciągu maksymalnie 
dwóch lat od przyjęcia zmienionego 
zalecenia w sprawie odnośnych rynków, 
albo;

Or. es

Uzasadnienie

Celem zmian jest zastosowanie bardziej realistycznych terminów pozostawiając swobodę 
krajowym organom regulacyjnym, aby mogły wykonać wymienione analizy w krótszym czasie.

Poprawka 575
Gianni De Michelis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 16 – ustęp 6 – litera (b a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w terminie sześciu miesięcy od daty 
przyjęcia zmienionego zalecenia 
dotyczącego poszczególnych rynków, w 
przypadku jakiegokolwiek rynku 
podlegającego regulacjom, który nie jest 
wymieniony w zmienionym zaleceniu w 
terminie pierwszych trzech miesięcy, 
krajowe organy regulacyjne 
powiadamiają o wynikach testu trzech 
kryteriów określonego w zaleceniu, oraz 
jeżeli rynek pomyślnie przejdzie test, w 
ciągu następnych trzech miesięcy krajowe 
organy regulacyjne przeprowadzają ocenę 
dominacji tego rynku, aby zadecydować o 
utrzymaniu, zmianie lub wycofaniu 
istniejących wymogów; lub

Or. en

Uzasadnienie

Cel zharmonizowania ram czasowych przygotowania uregulowań we wszystkich państwach 
członkowskich zostanie osiągnięty poprzez wyznaczenie standardowych terminów przyjęcia 
decyzji końcowych, tj. dat wejścia w życie zmienionych systemów regulacyjnych.

Poprawka 576
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 16 – ustęp 6 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w terminie sześciu miesięcy od daty 
przyjęcia zmienionego zalecenia 
dotyczącego poszczególnych rynków, w 
przypadku jakiegokolwiek rynku 
podlegającego regulacjom, który nie jest 
wymieniony w zmienionym zaleceniu w 
terminie pierwszych trzech miesięcy, 
krajowe organy regulacyjne 
powiadamiają o wynikach testu trzech 
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kryteriów określonego w zaleceniu, oraz 
jeżeli rynek pomyślnie przejdzie test, w 
ciągu następnych trzech miesięcy krajowe 
organy regulacyjne przeprowadzają ocenę 
dominacji tego rynku, aby zadecydować o 
utrzymaniu, zmianie lub wycofaniu 
istniejących wymogów; lub

Or. en

Uzasadnienie

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test. 
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Poprawka 577
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 16 – ustęp 6 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku państw członkowskich, 
które niedawno wstąpiły do Unii, w ciągu 
roku od ich przystąpienia.

c) w przypadku państw członkowskich, 
które niedawno wstąpiły do Unii, w ciągu 
maksymalnie dwóch lat od ich 
przystąpienia.

Or. es

Uzasadnienie

Celem zmian jest zastosowanie bardziej realistycznych terminów pozostawiając swobodę 
krajowym organom regulacyjnym, aby mogły wykonać wymienione analizy w krótszym czasie.
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Poprawka 578
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 – litera c)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 16 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli krajowy organ regulacyjny nie 
zakończy swojej analizy odnośnego rynku 
wskazanego w zaleceniu w terminie 
określonym w art. 16 ust. 6, Komisja może 
zażądać od Urzędu wydania opinii, w tym 
projektu środka, w sprawie analizy 
danego rynku i szczegółowych 
obowiązków, które mają zostać nałożone. 
Urząd przeprowadza konsultacje 
publiczne dotyczące danego 
projektowanego środka. 
Komisja, uwzględniając przede wszystkim 
opinię Urzędu wydaną zgodnie z art. 6 
rozporządzenia […./WE], może podjąć 
decyzję wymagającą od krajowego organu 
regulacyjnego uznania pewnych 
przedsiębiorstw za posiadające znaczącą 
pozycję rynkową i nakładającą na 
wyznaczone w ten sposób przedsiębiorstwa 
szczegółowe obowiązki zgodnie art. 8, art. 
9-13a dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy 
o dostępie) i art. 17 dyrektywy 
2002/22/WE (dyrektywy o usłudze 
powszechnej).Komisja dąży wówczas do 
osiągnięcia tych samych celów polityki, 
jakie zostały ustalone dla krajowych 
organów regulacyjnych w art. 8.

skreślony 

Or. de

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby, by decyzje podejmowane dotychczas przez krajowe organy regulacyjne, były 
podejmowane w nowym systemie przez urząd UE.
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Poprawka 579
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 – litera c)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 16 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli krajowy organ regulacyjny nie 
zakończy swojej analizy odnośnego rynku 
wskazanego w zaleceniu w terminie 
określonym w art. 16 ust. 6, Komisja może 
zażądać od Urzędu wydania opinii, w tym 
projektu środka, w sprawie analizy 
danego rynku i szczegółowych 
obowiązków, które mają zostać nałożone.
Urząd przeprowadza konsultacje 
publiczne dotyczące danego 
projektowanego środka.

skreślony

Komisja, uwzględniając przede wszystkim 
opinię Urzędu wydaną zgodnie z art. 6 
rozporządzenia […./WE], może podjąć 
decyzję wymagającą od krajowego organu 
regulacyjnego uznania pewnych 
przedsiębiorstw za posiadające znaczącą 
pozycję rynkową i nakładającą na 
wyznaczone w ten sposób przedsiębiorstwa 
szczegółowe obowiązki zgodnie art. 8, art. 
9-13a dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy 
o dostępie) i art. 17 dyrektywy 
2002/22/WE (dyrektywy o usłudze 
powszechnej). Komisja dąży wówczas do 
realizacji tych samych celów polityki, jak 
cele wyznaczone dla krajowych organów 
regulacyjnych w art. 8.

Or. es

Uzasadnienie

Wspólnotowy porządek prawny przewiduje już przypadki nieprzestrzegania zobowiązań przez 
państwa członkowskie dając Komisji możliwość wszczynania postępowania w sprawie 
uchybienia. Przejęcie przez Komisję zobowiązań państw członkowskich byłoby naruszeniem 
zasady pomocniczości.
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Poprawka 580
Mary Honeyball

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 – litera c)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 16 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja, uwzględniając przede wszystkim 
opinię Urzędu wydaną zgodnie z art. 6 
rozporządzenia […./WE], może podjąć 
decyzję wymagającą od krajowego organu 
regulacyjnego uznania pewnych 
przedsiębiorstw za posiadające znaczącą 
pozycję rynkową i nakładającą na 
wyznaczone w ten sposób przedsiębiorstwa 
szczegółowe obowiązki zgodnie art. 8, art. 
9-13a dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy 
o dostępie) i art. 17 dyrektywy 
2002/22/WE (dyrektywy o usłudze 
powszechnej). Komisja dąży wówczas do 
osiągnięcia tych samych celów polityki, 
jakie zostały ustalone dla krajowych 
organów regulacyjnych w art. 8.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne powinny mieć obowiązek przeprowadzenia analizy rynku w 
określonych ramach czasowych. Jeśli nie przeprowadzą one lub nie są w stanie 
przeprowadzić takiej analizy BERT powinien wydać opinię.  Jednak Komisja nie jest 
najodpowiedniejszym organem do składania weta w odniesieniu do środków zaradczych.

Poprawka 581
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 ca (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 16 – ustęp 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Dodaje się ustęp w następującym 
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brzmieniu:
„7a. Niezależnie od regularnych analiz, 
o których mowa w ust. 6, krajowe organy 
regulacyjne mogą wydawać decyzje o 
wprowadzeniu środków zaradczych 
obowiązujących przez okres dłuższy niż 
dwa lata, jeżeli jest to wymagane dla 
zagwarantowania inwestorom w sieci 
dostępu nowej generacji koniecznej 
długoterminowej pewności prawnej.”.

Or. en

Uzasadnienie

Zagwarantowanie wszystkim operatorom podejmującym decyzje o inwestycjach w nowe i/lub 
alternatywne sieci dostępu następnej generacji pewności prawnej wymaga zaangażowania 
krajowych organów regulacyjnych w proces regulacyjny wykraczający poza określone 
obecnie w dyrektywie ramowej dwa lata przeznaczone na analizę rynku. Rozwój sieci dostępu 
nowej generacji stanowi znaczne ryzyko. W celu zwiększenia inwestycji w sieci dostępu nowej 
generacji niezbędne jest długofalowe bezpieczeństwo planowania. 

Poprawka 582
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 ca (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 16 – ustęp 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) W art. 16 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„7a) Niezależnie od regularnych analiz, 
o których mowa w ust. 6, krajowe organy 
regulacyjne mogą ustanowić środki 
obowiązujące przez okres dłuższy niż dwa 
lata, jeżeli jest to konieczne dla 
długofalowego bezpieczeństwa 
planowania, szczególnie w celu 
rozbudowy sieci dostępu nowej 
generacji.”.

Or. de
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Uzasadnienie

Rozwój sieci dostepu nowej generacji stanowi znaczne ryzyko dla inwestorów. W celu 
wspierania inwestycji w rozwój niezbędne jest długofalowe bezpieczeństwo planowania. 
Dlatego w tych przypadkach dyrektywa ramowa powinna zezwalać na dłuższy okres 
obowiązywania środków.

Poprawka 583
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18 – litera (a a) (nowa)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ustęp 2 akapit trzeci otrzymuje 
brzmienie:
„W przypadku braku takich norm i/lub 
specyfikacji, Państwa Członkowskie 
będą zachęcały do wdrożenia norm lub 
zaleceń przyjętych przez 
Międzynarodową Unię 
Telekomunikacyjną (ITU), Europejską 
Konferencję Administracji Poczty i 
Telekomunikacji (CEPT), 
Międzynarodową Organizację 
Normalizacyjną (ISO) lub 
Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC).”.

Or. en

Uzasadnienie

CEPT zajmuje się opracowywaniem warunków wykorzystania widma w Europie, co powinno 
zostać wzięte pod uwagę, szczególne w przypadku braku standardu ETSI.
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Poprawka 584
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 9 niniejszej 
dyrektywy oraz art. 6 i 8 dyrektywy 
2002/20/WE (dyrektywy o zezwoleniach), 
jeżeli Komisja stwierdzi, że rozbieżności 
we wdrażaniu przez krajowe organy 
regulacyjne zadań regulacyjnych 
określonych w niniejszej dyrektywie i 
dyrektywach szczegółowych mogą 
stworzyć barierę wejścia na rynek 
wewnętrzny, może ona wydać zalecenie 
lub decyzję odnośnie do 
zharmonizowanego stosowania przepisów 
niniejszej dyrektywy i dyrektyw 
szczegółowych dla lepszej realizacji celów 
określonych w art. 8, uwzględniając 
przede wszystkim opinię Urzędu, o ile 
zostanie wydana.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Przyznanie dodatkowych kompetencji Komisji Europejskiej w nowych ramach regulacyjnych 
nie jest konieczne. Niezbędne środki regulacyjne dotyczące inwestycji związanych z sieciami i 
dostępu do nich łatwiej podejmować na szczeblu krajowym. Środki wykonawcze mogą mieć 
poważne konsekwencje finansowe dla przemysłu. W tym przypadku musi zostać zainicjowana 
nowa procedura legislacyjna.

Poprawka 585
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 19 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 9 niniejszej 
dyrektywy oraz art. 6 i 8 dyrektywy 
2002/20/WE (dyrektywy o zezwoleniach), 
jeżeli Komisja stwierdzi, że rozbieżności 
we wdrażaniu przez krajowe organy 
regulacyjne zadań regulacyjnych 
określonych w niniejszej dyrektywie i 
dyrektywach szczegółowych mogą 
stworzyć barierę wejścia na rynek 
wewnętrzny, może ona wydać zalecenie 
lub decyzję odnośnie do 
zharmonizowanego stosowania przepisów 
niniejszej dyrektywy i dyrektyw 
szczegółowych dla lepszej realizacji celów 
określonych w art. 8, uwzględniając przede 
wszystkim opinię Urzędu, o ile zostanie 
wydana.

1. Bez uszczerbku dla art. 9 niniejszej 
dyrektywy oraz art. 6 i 8 dyrektywy 
2002/20/WE (dyrektywy o zezwoleniach), 
jeżeli Komisja stwierdzi, że rozbieżności 
we wdrażaniu przez krajowe organy 
regulacyjne zadań regulacyjnych 
określonych w niniejszej dyrektywie i 
dyrektywach szczegółowych mogą 
stworzyć barierę wejścia na rynek 
wewnętrzny, może ona wydać zalecenie 
odnośnie do zharmonizowanego 
stosowania przepisów niniejszej dyrektywy 
i dyrektyw szczegółowych dla lepszej
realizacji celów określonych w art. 8.

Or. en

Uzasadnienie

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.
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Poprawka 586
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 9 niniejszej 
dyrektywy oraz art. 6 i 8 dyrektywy 
2002/20/WE (dyrektywy o zezwoleniach), 
jeżeli Komisja stwierdzi, że rozbieżności 
we wdrażaniu przez krajowe organy 
regulacyjne zadań regulacyjnych 
określonych w niniejszej dyrektywie i 
dyrektywach szczegółowych mogą 
stworzyć barierę wejścia na rynek 
wewnętrzny, może ona wydać zalecenie 
lub decyzję odnośnie do 
zharmonizowanego stosowania przepisów 
niniejszej dyrektywy i dyrektyw 
szczegółowych dla lepszej realizacji celów 
określonych w art. 8, uwzględniając przede 
wszystkim opinię Urzędu, o ile zostanie 
wydana.

1. Bez uszczerbku dla art. 9 niniejszej 
dyrektywy oraz art. 6 i 8 dyrektywy 
2002/20/WE (dyrektywy o zezwoleniach), 
jeżeli Komisja stwierdzi, że rozbieżności 
we wdrażaniu przez krajowe organy 
regulacyjne zadań regulacyjnych 
określonych w niniejszej dyrektywie i 
dyrektywach szczegółowych tworzą
barierę wejścia na rynek wewnętrzny, 
może ona wydać zalecenie odnośnie do 
zharmonizowanego stosowania przepisów 
niniejszej dyrektywy i dyrektyw 
szczegółowych dla lepszej realizacji celów 
określonych w art. 8, uwzględniając przede 
wszystkim opinię BERT, o ile zostanie 
wydana.

Or. es

Uzasadnienie

Pozytywna ewolucja, jaka nastąpiła na rynkach podczas obowiązywania obecnych ram 
regulacyjnych nie usprawiedliwia wzmocnienia uprawnień interwencyjnych ex-ante Komisji 
ani krajowych organów regulacyjnych, lecz raczej ich redukcję.

Poprawka 587
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja wyda zalecenie zgodnie z 
ust. 1, działa ona zgodnie z procedurą, o 

skreślony
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której mowa w art. 22 ust. 2.
Państwa członkowskie zapewniają, by 
krajowe organy regulacyjne uwzględniały 
te zalecenia przy wypełnianiu swoich 
zadań. Jeżeli krajowy organ regulacyjny 
postanawia nie stosować się do danego 
zalecenia, informuje o tym Komisję, 
uzasadniając swoje stanowisko.

Or. de

Uzasadnienie

Przyznanie dodatkowych kompetencji Komisji Europejskiej w nowych ramach regulacyjnych 
nie jest konieczne. Niezbędne środki regulacyjne dotyczące inwestycji związanych z sieciami i 
dostępu do nich łatwiej podejmować na szczeblu krajowym. Środki wykonawcze mogą mieć 
poważne konsekwencje finansowe dla przemysłu. W tym przypadku musi zostać zainicjowana 
nowa procedura legislacyjna.

Poprawka 588
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.
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Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Poprawka 589
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Przyznanie dodatkowych kompetencji Komisji Europejskiej w nowych ramach regulacyjnych 
nie jest konieczne. Niezbędne środki regulacyjne dotyczące inwestycji związanych z sieciami i 
dostępu do nich łatwiej podejmować na szczeblu krajowym. Środki wykonawcze mogą mieć 
poważne konsekwencje finansowe dla przemysłu. W tym przypadku musi zostać zainicjowana 
nowa procedura legislacyjna.
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Poprawka 590
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Dla zachowania spójności – z uwagi na usunięcie możliwości wydawania decyzji.

Poprawka 591
Reino Paasilinna

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Środki podjęte zgodnie z ust. 1 mogą 
obejmować wskazanie zharmonizowanego 
lub skoordynowanego podejścia w 
odniesieniu do następujących zagadnień:

skreślony

a) spójnego wdrażania podejść 
regulacyjnych, w tym uregulowań 
dotyczących nowych usług;
b) numerowania, nazywania i 
adresowania, w tym zakresów numerów, 
przenoszenia numerów i identyfikatorów, 
systemów translacji numerów i adresów 
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oraz dostępu do służb ratowniczych pod 
numerem 112;
c) spraw konsumenckich, w tym 
dostępności usług i sprzętu łączności 
elektronicznej dla niepełnosprawnych 
użytkowników końcowych;
d) regulacji z zakresu rachunkowości.

Or. en

Uzasadnienie

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Poprawka 592
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Środki podjęte zgodnie z ust. 1 mogą 
obejmować wskazanie zharmonizowanego 
lub skoordynowanego podejścia w 
odniesieniu do następujących zagadnień:

skreślony
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a) spójnego wdrażania podejść 
regulacyjnych, w tym uregulowań 
dotyczących nowych usług;
b) numerowania, nazywania i 
adresowania, w tym zakresów numerów, 
przenoszenia numerów i identyfikatorów, 
systemów translacji numerów i adresów 
oraz dostępu do służb ratowniczych pod 
numerem 112;
c) spraw konsumenckich, w tym 
dostępności usług i sprzętu łączności 
elektronicznej dla niepełnosprawnych 
użytkowników końcowych;
d) regulacji z zakresu rachunkowości.

Or. es

Uzasadnienie

Z uwagi na zaproponowane brzmienie („środki…mogą obejmować”) niniejszy ustęp nie 
wnosi nic praktycznego, ponieważ nie zawiera wyczerpującej listy, a wymienione przykłady 
mogą być wręcz stosowane jako usprawiedliwienie przyjmowania środków harmonizujących 
w kwestiach celowo wymienionych bez konieczności uzasadnienia przez Komisję potrzeby 
większej harmonizacji wymienionych dziedzin.

Poprawka 593
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Środki podjęte zgodnie z ust. 1 mogą 
obejmować wskazanie zharmonizowanego 
lub skoordynowanego podejścia w 
odniesieniu do następujących zagadnień:

skreślony

a) spójnego wdrażania podejść 
regulacyjnych, w tym uregulowań 
dotyczących nowych usług;
b) numerowania, nazywania i 
adresowania, w tym zakresów numerów, 
przenoszenia numerów i identyfikatorów, 
systemów translacji numerów i adresów 
oraz dostępu do służb ratowniczych pod 
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numerem 112;
c) spraw konsumenckich, w tym 
dostępności usług i sprzętu łączności 
elektronicznej dla niepełnosprawnych 
użytkowników końcowych;
d) regulacji z zakresu rachunkowości.

Or. de

Uzasadnienie

Przyznanie dodatkowych kompetencji Komisji Europejskiej w nowych ramach regulacyjnych 
nie jest konieczne. Niezbędne środki regulacyjne dotyczące inwestycji związanych z sieciami i 
dostępu do nich łatwiej podejmować na szczeblu krajowym. Urząd, przewidziany we wniosku 
Komisji COM(2007)699, nie jest potrzebny.

Poprawka 594
Gianni De Michelis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) spójnego wdrażania podejść 
regulacyjnych, w tym uregulowań 
dotyczących nowych usług i nowej 
infrastruktury dostępu;

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ stawką jest przyszła konkurencyjność Europy, instytucje europejskie nie mogą 
dopuścić, by różne zagroziły perspektywie potencjalnego kompleksowego wejścia na rynek 
sieci dostępu nowej generacji (NGAN).

Komisja Europejska powinna utorować drogę poprzez jak najszybsze przyjęcie szczegółowej 
decyzji w sprawie uregulowania przyszłych NGAN. Wiele zawartych w niniejszym 
dokumencie wskazówek można rozwinąć, aby dopasować je do szczegółowej decyzji Komisji 
w sprawie NGAN.
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Poprawka 595
Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) spójnego wdrażania podejść 
regulacyjnych, w tym uregulowań 
dotyczących usług o wymiarze związanym 
z jednolitym rynkiem, takich jak 
świadczenie międzynarodowych usług 
przedsiębiorstwom;

Or. en

Uzasadnienie

Należy nadać priorytet harmonizacji warunków dotyczących nakładów wymaganych do 
świadczenia międzynarodowych usług telekomunikacyjnych, ponieważ ma to bezpośredni 
wpływ na rozwój jednolitego rynku.

Poprawka 596
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) spójnego wdrażania podejść 
regulacyjnych, w tym uregulowań 
dotyczących nowych usług, w tym 
globalnych usług telekomunikacyjnych 
oraz definicji rynków lokalnych 
wynikających z odmiennych warunków 
konkurencyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Globalne usługi telekomunikacyjne świadczone firmom międzynarodowym posiadającym 
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biura w wielu krajach europejskich to jeden z obszarów, w odniesieniu do którego Komisja 
powinna mieć możliwość zagwarantowania zharmonizowanego podejścia regulacyjnego 
w ramach UE.

Poprawka 597
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) spójnego wdrażania podejść 
regulacyjnych, w tym uregulowań 
dotyczących usług ogólnoeuropejskich, 
np. globalnych usług 
telekomunikacyjnych, oraz nowych usług;

Or. en

Uzasadnienie

Ogólnoeuropejskie usługi telekomunikacyjne, które stanowią obecnie wiodący przykład 
globalnych usług telekomunikacyjnych oferowanych firmom międzynarodowym posiadającym 
biura w wielu krajach europejskich, to obszar, w odniesieniu do którego Komisja powinna 
mieć możliwość zagwarantowania zharmonizowanego podejścia regulacyjnego w ramach 
UE.

Poprawka 598
Reino Paasilinna

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) spójnego wdrażania podejść 
regulacyjnych, w tym uregulowań 
dotyczących usług ogólnoeuropejskich, 
np. globalnych usług 
telekomunikacyjnych, oraz nowych usług;
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Or. en

Uzasadnienie

Ogólnoeuropejskie usługi telekomunikacyjne, które stanowią obecnie wiodący przykład 
globalnych usług telekomunikacyjnych oferowanych firmom międzynarodowym posiadającym 
biura w wielu krajach europejskich, to obszar, w odniesieniu do którego Komisja powinna 
mieć więcej możliwości zagwarantowania zharmonizowanego podejścia regulacyjnego 
w ramach UE.

Poprawka 599
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) spójnego wdrażania podejść 
regulacyjnych, w tym uregulowań 
dotyczących usług ogólnoeuropejskich, 
np. globalnych usług 
telekomunikacyjnych, oraz nowych usług;

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna mieć możliwość zagwarantowania zharmonizowanego podejścia 
regulacyjnego w ramach UE w odniesieniu do globalnych usług telekomunikacyjnych 
oferowanych firmom międzynarodowym posiadającym biura w wielu krajach europejskich.

Poprawka 600
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) spójnego wdrażania podejść 
regulacyjnych, w tym uregulowań 

a) spójnego wdrażania podejść 
regulacyjnych, w tym uregulowań 
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dotyczących nowych usług; dotyczących usług ogólnoeuropejskich, 
np. globalnych usług 
telekomunikacyjnych, oraz nowych usług;

Or. en

Uzasadnienie

Ogólnoeuropejskie usługi telekomunikacyjne, które stanowią obecnie wiodący przykład 
globalnych usług telekomunikacyjnych oferowanych firmom międzynarodowym posiadającym 
biura w wielu krajach europejskich, to obszar, w odniesieniu do którego Komisja powinna 
mieć możliwość zagwarantowania zharmonizowanego podejścia regulacyjnego w ramach 
UE.

Poprawka 601
Reino Paasilinna

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
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directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Poprawka 602
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Przyznanie dodatkowych kompetencji Komisji Europejskiej w nowych ramach regulacyjnych 
nie jest konieczne. Niezbędne środki regulacyjne dotyczące inwestycji związanych z sieciami i 
dostępu do nich łatwiej podejmować na szczeblu krajowym. Urząd, przewidziany we wniosku 
Komisji COM(2007)699, nie jest potrzebny.


