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Poprawka 603
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 22
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każda ze stron może przekazać spór 
danemu krajowemu organowi 
regulacyjnemu. Krajowe organy 
regulacyjne koordynują swoje wysiłki 
celem rozstrzygnięcia sporu, zgodnie z 
celami określonymi w art. 8.

2. Każda ze stron może przekazać spór 
danemu krajowemu organowi 
regulacyjnemu. Krajowe organy 
regulacyjne skoordynują swoje wysiłki w 
ramach BERT celem rozstrzygnięcia 
sporu, przy uwzględnieniu celów 
określonych w art. 8. Jakiekolwiek 
obowiązki nałożone na przedsiębiorstwo 
przez krajowe organy regulacyjne w 
związku z rozstrzyganiem sporu są zgodne 
z postanowieniami niniejszej dyrektywy 
lub dyrektyw szczegółowych.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przewiduje rolę BERT w rozstrzyganiu sporów transgranicznych.

Poprawka 604
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 24 a (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) W art. 25 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„1a. Do stycznia 2014 r. Komisja oceni 
czy zachodzi potrzeba przedłużenia okresu 
obowiązywania przepisów dotyczących 
sektorowych uregulowań ex-ante 
niniejszej dyrektywy, art. 8 do 13a 
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dyrektywy o dostępie i art. 17 dyrektywy o 
usługach powszechnych. Ocena ta jest 
przeprowadzana w świetle rozwoju 
konkurencji w zakresie infrastruktury i 
usług w łączności elektronicznej. Jeżeli 
sektorowe uregulowania ex-ante okażą się 
konieczne Komisja ogranicza takie 
uregulowania do takich rynków i znosi je 
w tych państwach członkowskich i na tych 
rynkach lokalnych, gdzie konkurencja w 
dziedzinie infrastruktury nie jest jeszcze 
możliwa. Komisja proponuje poprawki do 
istniejących ram prawnych Radzie i 
Parlamentowi Europejskiemu z myślą o 
przyjęciu zreformowanych ram 
prawnych.”

Or. en

Uzasadnienie

W styczniu 2014 rzostaną wprowadzone nowe ramy prawne na kilka lat i ich skutki mżna 
będzie przeanalizować. W świetle tej analizy stopniowe wycofanie sektorowych uregulowań 
ex-ante może zosać ocenione, w wyniku czego takie uregulowania mogą zostać ograniczone 
do takich państw członkowskich i rynków krajowych, gdzie konkurencja w dziedzinie 
infrastruktury nie jest jeszcze możliwa.

Poprawka 605
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 24 a (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) W art. 25 dodaje się ust. 1a w 
brzmieniu:
„1a. Komisja sprawdza, czy i w jakim 
stopniu w związku z rozwojem sytuacji na 
rynku oraz ze względu na konkurencję 
istnieje konieczność przedłużenia okresu 
obowiązywania przepisów dotyczących 
sektorowych uregulowań niniejszej 
dyrektywy w zakresie cen i dostępu, a 
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także dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywa 
w sprawie dostępu) poza datę określoną w 
art. 29a niniejszej dyrektywy oraz w art. 
19a dyrektywy 2002/19/WE lub też 
konieczność ich nowelizacji. Jeżeli 
Komisja uzna to za konieczne, wówczas 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie odpowiedni wniosek”.

Or. de

Uzasadnienie

Regulacja ta od samego początku była pomyślana jako rozwiązanie tymczasowe. Należy je 
wycofywać w miarę rozwoju konkurencji na rynkach. Próby regulacji podejmowano jednak z 
coraz większym natężeniem, chociaż konkurencja charakteryzowała się dynamicznym 
rozwojem. Należy zatem wprowadzić obowiązkową klauzulę przejściową odpowiadającą temu 
celowi.

Poprawka 606
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 24 a (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 25 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) W art. 25 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„1a. Komisja ocenia, czy w świetle 
rozwoju sytuacji na rynku oraz 
w odniesieniu do konkurencji zachodzi 
potrzeba przedłużenia okresu 
obowiązywania przepisów niniejszej 
dyrektywy w odniesieniu do sektorwych 
uregulowań ex-ante i przepisów dyrektywy 
o dostępie poza okres ustalony w art. 2aa, 
lub ich zmiany. W przypadku stwierdzenia 
przez Komisję takiej konieczności, 
przedstawia ona odpowiedni wniosek 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.”

Or. en
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Uzasadnienie

Komisja Europejska i Parlament Europejski wielokrotnie potwierdzały przejściowy charakter 
sektorowych uregulowań w zakresie cen i dostępu. Poprawka jest wzorowana na niedawno 
przyjętym rozporządzeniu w sprawie międzynarodowych opłat roamingowych. Przepisy 
dotyczace uregulowań ex-ante wygasną w danym terminie, chyba że Komisja zaproponuje 
Parlamentowi i Radzie przedłużenie uregulowań w konkretnych obszarach w oparciu o 
sprawozdanie, które ma być opublikowane przed datą przeglądu.

Poprawka 607
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 24 a (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) artykuł 25 otrzymuje brzmienie:
„Komisja dokona przeglądu 
funkcjonowania niniejszej dyrektywy i 
złoży Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie przed upływem 
pięciu lat od wejścia rozporządzenia 
w życie. W swoim sprawozdaniu Komisja 
przedstawi uzasadnienie konieczności 
utrzymania przepisów rozporządzenia 
bądź możliwości ich uchylenia, w świetle 
rozwoju sytuacji rynkowej i z 
uwzględnieniem sytuacji w zakresie 
konkurencji. W tym celu, Komisja może 
żądać informacji od Państw 
Członkowskich, które powinny być 
dostarczone bez zbędnej zwłoki.”

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie od początku miało charakter przejściowy i powinno zostać wycofane wraz z 
rozwojem konkurencji na rynkach. Dlatego należy zawrzeć klauzulę przeglądową w celu 
ostatecznego osiągnięcia celu, jakim jest stopniowa deregulacja. W razie potrzeby Komisja 
zaproponuje Parlamentowi i Radzie przedłużenie uregulowań w konkretnych obszarach w 
oparciu o sprawozdanie, które ma być opublikowane przed datą przeglądu.
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Poprawka 608
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 25 a (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 29a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Dodaje się art. 29a o następującym 
brzmieniu:

„Artykuł 29a
Sektorowe środki regulacyjne wynikające 
z niniejszej dyrektywy należy uchylić z 
dniem 31 grudnia 2016 r.”.

Or. de

Uzasadnienie

Podstawowym celem ram prawnych powinno być przejście sektora w zakres obowiązywania 
prawa o konkurencji. Można to zagwarantować jedynie poprzez określenie tego celu w 
samych ramach prawnych. Prawo do podejmowania inicjatywy legislacyjnej umożliwia 
jednak Komisji zaproponowanie przedłużenia terminu, jeżeli dojdzie ona do wniosku, że 
zastosowanie prawa o konkurencji w obliczu sytuacji w zakresie rozwoju rynku w 2016 r. 
byłoby przedwczesne.

Poprawka 609
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 25 a (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Dodaje się art. 29a o następującym 
brzmieniu:

„Artykuł 29a
Wygaśnięcie
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Artykuły 14–16 przestają obowiązywać z 
dniem 1 stycznia 2014 r.”.

Or. de

Uzasadnienie

Po 5 latach należy zagwarantować kontrolę przejścia z wcześniejszych uregulowań do 
stosowania ogólnego prawa o konkurencji w dziedzinie telekomunikacji.

Poprawka 610
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 25 a (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Dodaje się następujący artykuł:
„Artykuł 29a
Artykuły 14-16 wygasają dnia 31 grudnia 
2014 r.”

Or. en

Uzasadnienie

Komisja Europejska i Parlament Europejski wielokrotnie potwierdzały przejściowy charakter 
sektorowych uregulowań w zakresie cen i dostępu. Poprawka jest wzorowana na niedawno 
przyjętym rozporządzeniu w sprawie międzynarodowych opłat roamingowych. Przepisy 
dotyczace uregulowań ex-ante wygasną w danym terminie, chyba że Komisja zaproponuje 
Parlamentowi i Radzie przedłużenie uregulowań w konkretnych obszarach w oparciu o 
sprawozdanie, które ma być opublikowane przed datą przeglądu.
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Poprawka 611
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 26
Dyrektywa 2002/21/WE
Załączniki I - II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Skreśla się załączniki I oraz II. (26) Skreśla się załącznik I, a załącznik 
II otrzymuje następujące brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK II

Kryteria stosowane przez krajowe 
organy regulacyjne przy ocenie 
występowania wspólnej pozycji 
dominującej, zgodnie z art. 14 ust. 2 
pkt. 2

Dwa lub więcej przedsiębiorstw może 
być uznane za posiadające wspólnie 
pozycję dominującą w rozumieniu art. 
14, jeżeli, nawet w braku 
strukturalnych czy innych powiązań 
pomiędzy nimi, działają oni na rynku, 
który charakteryzuje się brakiem 
rzeczywistej konkurencji i na którym 
żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie 
ma znaczącej pozycji na rynku. 
Niezależnie od orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości o 
wspólnej pozycji dominującej, taka 
sytuacja prawdopodobnie wystąpi, 
jeżeli rynek będzie skoncentrowany i 
wykaże określone charakterystyki, z 
których następujące mogą być 
najbardziej istotne w kontekście 
łączności:

- [...]

- niska elastyczność podaży

- [...]

- podobne udziały w rynku

- [...]

- wysokie prawne lub ekonomiczne 
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bariery dostępu
- integracja pionowa ze zbiorową odmową 
dostaw
- brak równoważącej siły nabywczej
- brak potencjalnej konkurencji
- [...]
Powyższa lista ma charakter orientacyjny 
i nie jest wyczerpująca, zaś kryteria nie 
muszą być spełnione łącznie. Powyższe 
lista ma raczej za zadanie zilustrować 
rodzaje dowodów, jakie mogą być użyte 
na poparcie twierdzeń o istnieniu 
wspólnej pozycji dominującej.”

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 
rynków może ona nabierać coraz większego znaczenia. Istotne jest, aby zamiast rezygnować z 
wytycznych wyraźniej je określić.

Poprawka 612
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 26
Dyrektywa 2002/21/WE
Załączniki I - II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Skreśla się załączniki I oraz II. (26) Skreśla się załącznik I, a załącznik 
II otrzymuje następujące brzmienie:
„ZAŁĄCZNIK II

Kryteria stosowane przez krajowe 
organy regulacyjne przy ocenie 
występowania wspólnej pozycji 
dominującej, zgodnie z art. 14 ust. 2 
pkt. 2
Dwa lub więcej przedsiębiorstw może 
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być uznane za posiadające wspólnie 
pozycję dominującą w rozumieniu art. 
14, jeżeli, nawet w braku strukturalnych 
czy innych powiązań pomiędzy nimi, 
działają oni na rynku, który 
charakteryzuje się brakiem rzeczywistej 
konkurencji i na którym żadne pojedyncze 
przedsiębiorstwo nie ma znaczącej pozycji 
na rynku. Niezależnie od orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości o wspólnej 
pozycji dominującej, taka sytuacja 
prawdopodobnie wystąpi, jeżeli rynek 
będzie skoncentrowany i wykaże 
określone charakterystyki, z których 
następujące mogą być najbardziej istotne 
w kontekście łączności:
- [...]
- niska elastyczność podaży
- [...]
- podobne udziały w rynku
- [...]
- wysokie prawne lub ekonomiczne 
bariery dostępu
- integracja pionowa ze zbiorową odmową 
dostaw
- brak równoważącej siły nabywczej
- brak potencjalnej konkurencji
- [...]
Powyższa lista ma charakter orientacyjny 
i nie jest wyczerpująca, zaś kryteria nie 
muszą być spełnione łącznie. Powyższe 
lista ma raczej za zadanie zilustrować 
rodzaje dowodów, jakie mogą być użyte 
na poparcie twierdzeń o istnieniu 
wspólnej pozycji dominującej.”

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 613
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 26
Dyrektywa 2002/21/WE
Załączniki I - II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Skreśla się załączniki I oraz II. (26) Skreśla się załącznik I, a załącznik 
II otrzymuje następujące brzmienie:
„ZAŁĄCZNIK II

Kryteria stosowane przez krajowe 
organy regulacyjne przy ocenie 
występowania wspólnej pozycji 
dominującej, zgodnie z art. 14 ust. 2 
pkt. 2
Dwa lub więcej przedsiębiorstw może 
być uznane za posiadające wspólnie 
pozycję dominującą w rozumieniu art. 
14, jeżeli, nawet w braku strukturalnych 
czy innych powiązań pomiędzy nimi, 
działają oni na rynku, który 
charakteryzuje się brakiem rzeczywistej 
konkurencji i na którym żadne pojedyncze 
przedsiębiorstwo nie ma znaczącej pozycji 
na rynku. Niezależnie od orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości o wspólnej 
pozycji dominującej, taka sytuacja 
prawdopodobnie wystąpi, jeżeli rynek 
będzie skoncentrowany i wykaże 
określone charakterystyki, z których 
następujące mogą być najbardziej istotne 
w kontekście łączności:
- [...]
- niska elastyczność podaży
- [...]
- podobne udziały w rynku
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- [...]
- wysokie prawne lub ekonomiczne 
bariery dostępu
- integracja pionowa ze zbiorową odmową 
dostaw
- brak równoważącej siły nabywczej
- brak potencjalnej konkurencji
- [...]
Powyższa lista ma charakter orientacyjny 
i nie jest wyczerpująca, zaś kryteria nie 
muszą być spełnione łącznie. Powyższe 
lista ma raczej za zadanie zilustrować 
rodzaje dowodów, jakie mogą być użyte 
na poparcie twierdzeń o istnieniu 
wspólnej pozycji dominującej.”

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 
rynków może ona nabierać coraz większego znaczenia. Istotne jest, aby zamiast rezygnować z 
wytycznych wyraźniej je określić.

Poprawka 614
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 26
Dyrektywa 2002/21/WE
Załączniki I - II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Skreśla się załączniki I oraz II. (26) Skreśla się załącznik I, a załącznik 
II otrzymuje następujące brzmienie:
„ZAŁĄCZNIK II

Kryteria stosowane przez krajowe 
organy regulacyjne przy ocenie 
występowania wspólnej pozycji 
dominującej, zgodnie z art. 14 ust. 2 
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pkt. 2
Dwa lub więcej przedsiębiorstw może być 
uznane za posiadające wspólnie pozycję 
dominującą w rozumieniu art. 14, jeżeli, 
nawet w braku strukturalnych czy innych 
powiązań pomiędzy nimi, działają oni na 
rynku, który charakteryzuje się brakiem 
rzeczywistej konkurencji i na którym 
żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ma 
znaczącej pozycji na rynku. Niezależnie 
od orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości o wspólnej pozycji 
dominującej, taka sytuacja 
prawdopodobnie wystąpi, jeżeli rynek 
będzie skoncentrowany i wykaże 
określone charakterystyki, z których 
następujące mogą być najbardziej istotne 
w kontekście łączności:
- [...]
- niska elastyczność podaży
- [...]
- podobne udziały w rynku
- [...]
- wysokie prawne lub ekonomiczne 
bariery dostępu
- integracja pionowa ze zbiorową odmową 
dostaw
- brak równoważącej siły nabywczej
- brak potencjalnej konkurencji
- [...]
Powyższa lista ma charakter orientacyjny 
i nie jest wyczerpująca, zaś kryteria nie 
muszą być spełnione łącznie. Powyższe 
lista ma raczej za zadanie zilustrować 
rodzaje dowodów, jakie mogą być użyte na 
poparcie twierdzeń o istnieniu wspólnej 
pozycji dominującej.”

Or. en
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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 
rynków może ona nabierać coraz większego znaczenia. Istotne jest, aby zamiast rezygnować z 
wytycznych wyraźniej je określić.

Poprawka 615
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) „dostęp”  oznacza udostępnianie 
urządzeń lub usług innemu 
przedsiębiorstwu, na ściśle określonych 
warunkach, na zasadzie wyłączności albo 
braku wyłączności, w celu świadczenia 
usług łączności elektronicznej, lub innym 
przedsiębiorstwom, które posiadają 
stosowne zezwolenia, zgodnie z art. 4 
dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywy 
o zezwoleniach). Obejmuje to m.in.: dostęp 
do elementów sieci i urządzeń 
towarzyszących, co może się wiązać 
z podłączeniem urządzeń za pomocą 
stacjonarnych albo niestacjonarnych 
środków (w szczególności obejmuje to 
dostęp do pętli lokalnej oraz urządzeń 
i usług niezbędnych do obsługi pętli 
lokalnej); dostęp do fizycznej 
infrastruktury, w tym budynków, 
przewodów i masztów; dostęp do 
odpowiednich systemów oprogramowania, 
w tym do systemów operacyjnego 
wspierania; dostęp do translacji numerów 
albo systemów zapewniających 
ekwiwalentną funkcjonalność; dostęp do 
sieci stacjonarnych i ruchomych, 
a w szczególności dla roamingu; dostęp do 
systemów warunkowego dostępu do usług 
telewizji cyfrowej; dostęp do sieciowych 
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usług wirtualnych.

Or. es

Uzasadnienie

Dostawcy usług nadawczych i usług społeczeństwa informacyjnego mają status użytkowników 
końcowych zgodnie z art. 2 dyrektywy ramowej; nie stosują się zatem do nich postanowienia 
niniejszej dyrektywy. 

Jednak w wyniku procesu konwergencji dostawcy sieci i usług łączności elektronicznej mogą 
wymagać dostępu nie tylko w celu dostarczania usług łączności swoim klientom, lecz także w 
celu udostępniania usług nadawania treści. Dlatego też uwzględnienie art. 4 sprawia, że 
definicja staje się bardziej zrozumiała. 

Poprawka 616
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

odpowiednich systemów oprogramowania, 
w tym do systemów operacyjnego 
wspierania; dostęp do translacji numerów 
albo systemów zapewniających 
ekwiwalentną funkcjonalność; dostęp do 
sieci stacjonarnych i ruchomych, a w 
szczególności dla roamingu; dostęp do 
systemów warunkowego dostępu do usług 
telewizji cyfrowej; dostęp do sieciowych 
usług wirtualnych”.

Or. de

Uzasadnienie

Nałożenie obowiązku udzielania dostępu jest konieczne, aczkolwiek samo w sobie nie 
wystarczy, aby umożliwić konkurentom oferowanie w oparciu o własną infrastrukturę 
zwłaszcza łączy szerokopasmowych i usług wykorzystujących takie łącza. W odniesieniu do 
różnych rodzajów dostępu należy również uwzględnić sytuację, w której niemożliwe jest 
udostępnienie wolnych przewodów światłowodowych. W takim przypadku odpowiednim 
rozwiązaniem byłoby udostępnienie częstotliwości (kolor) w celu przyłączenia szafki kablowej 
buforowej do sieci konkurentów.

Poprawka 617
Gabriele Albertini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „dostęp” oznacza udostępnianie 
urządzeń lub usług innemu 
przedsiębiorstwu, na ściśle określonych 
warunkach, na zasadzie wyłączności albo 
braku wyłączności, w celu świadczenia 
usług łączności elektronicznej lub 
dostarczania usług społeczeństwa 
informacyjnego lub usług nadawania treści.
Obejmuje to m.in.: dostęp do elementów 
sieci i urządzeń towarzyszących, co może 
się wiązać z podłączeniem urządzeń za 
pomocą stacjonarnych albo 
niestacjonarnych środków (w 

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

szczególności obejmuje to dostęp do pętli 
lokalnej oraz urządzeń i usług niezbędnych 
do obsługi pętli lokalnej); dostęp do 
fizycznej infrastruktury, w tym budynków, 
przewodów i masztów; dostęp do 
odpowiednich systemów oprogramowania, 
w tym do systemów operacyjnego 
wspierania; dostęp do translacji numerów 
albo systemów zapewniających 
ekwiwalentną funkcjonalność; dostęp do 
usług billingowych i inkasenckich oraz 
baz danych abonentów w celu świadczenia 
usług biura numerów; dostęp do sieci 
stacjonarnych i ruchomych, a w 
szczególności dla roamingu; dostęp do 
systemów warunkowego dostępu do usług 
telewizji cyfrowej; dostęp do sieciowych 
usług wirtualnych.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 618
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „dostęp” oznacza udostępnianie 
urządzeń lub usług innemu 
przedsiębiorstwu, na ściśle określonych 
warunkach, na zasadzie wyłączności albo 
braku wyłączności, w celu świadczenia 

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

usług łączności elektronicznej lub 
dostarczania usług społeczeństwa 
informacyjnego lub usług nadawania treści. 
Obejmuje to m.in.: dostęp do elementów 
sieci i urządzeń towarzyszących, co może 
się wiązać z podłączeniem urządzeń za 
pomocą stacjonarnych albo 
niestacjonarnych środków (w 
szczególności obejmuje to dostęp do pętli 
lokalnej oraz urządzeń i usług niezbędnych 
do obsługi pętli lokalnej); dostęp do 
fizycznej infrastruktury, w tym budynków, 
przewodów i masztów; dostęp do 
odpowiednich systemów oprogramowania, 
w tym do systemów operacyjnego 
wspierania; dostęp do translacji numerów 
albo systemów zapewniających 
ekwiwalentną funkcjonalność; dostęp do 
usług billingowych i inkasenckich oraz 
baz danych abonentów w celu świadczenia 
usług biura numerów; dostęp do sieci 
stacjonarnych i ruchomych, a w 
szczególności dla roamingu; dostęp do 
systemów warunkowego dostępu do usług 
telewizji cyfrowej; dostęp do sieciowych 
usług wirtualnych.

Or. en

Uzasadnienie

Usługi biura numerów stanowią usługi o kluczowym znaczeniu dla użytkowników 
niepełnosprawnych i starszych, a także dla użytkowników w ogólności. Usługi billingowe i 
inkasenckie oraz dostęp do bazy danych abonentów stanowią podstawowe narzędzia, które 
operator telekomunikacyjny kontrolujący dostęp do użytkowników końcowych musi zapewnić 
świadczącym usługi biura numerów w celu umożliwienia świadczenia konkurencyjnych usług 
biura numerów zgodnie z dyrektwą w sprawie konkurencji (art.5). Dostęp do baz danych 
abonentów jest szczegółowo regulowany w art. 25 ust. 2  dyrektywy o usłudze powszechnej.
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Poprawka 619
Stefano Zappalà

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 620
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 621
Gunnar Hökmark

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) artykuł 2 lit. e) otrzymuje następujące 
brzmienie:
„(e) „pętla lokalna” oznacza fizyczny 
obwód łączący punkt zakończenia sieci 
[…] z ramą dystrybucyjną albo 
równorzędnym urządzeniem w 
stacjonarnej publicznej sieci łączności 
elektronicznej, tam gdzie technicznie 
istnieje dostęp do połączenia.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza uaktualnienie definicji pętli lokalnej w dyrektywie o dostępie w celu 
zapewnienia neutralności technologicznej i zgodności z nową definicją przewidzianą w 
zaleceniu Komisji w sprawie właściwych rynków. Do momentu przyjęcia poprawek wiele pętli 
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będzie składać się częściowo lub całkowicie ze światłowodu, dlatego też wymaga się 
neutralności technologicznej w celu zapewnienia przyszłej aktualności ram prawnych.

Poprawka 622
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) artykuł 2 lit. e) otrzymuje następujące 
brzmienie:
„(e) „pętla lokalna” oznacza fizyczny 
obwód łączący punkt zakończenia sieci 
[…] z ramą dystrybucyjną albo 
równorzędnym urządzeniem w 
stacjonarnej publicznej sieci łączności 
elektronicznej, tam gdzie technicznie 
istnieje dostęp do połączenia.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza uaktualnienie definicji pętli lokalnej w dyrektywie o dostępie w celu 
zapewnienia neutralności technologicznej i zgodności z nową definicją przewidzianą w 
zaleceniu Komisji w sprawie właściwych rynków. Do momentu przyjęcia poprawek wiele pętli 
będzie składać się częściowo lub całkowicie ze światłowodu, dlatego też wymaga się 
neutralności technologicznej w celu zapewnienia przyszłej aktualności ram prawnych.

Poprawka 623
Reino Paasilinna

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

1a) artykuł 2 lit. e) otrzymuje następujące 
brzmienie:
„(e) „pętla lokalna” oznacza fizyczny 
obwód łączący punkt zakończenia sieci 
[…] z ramą dystrybucyjną albo 
równorzędnym urządzeniem w 
stacjonarnej publicznej sieci łączności 
elektronicznej, tam gdzie technicznie 
istnieje dostęp do połączenia.”

Or. en

Uzasadnienie

Definicja pętli lokalnej w dyrektywie o dostępie powinna zostać uaktualniona w celu 
zapewnienia neutralności technologicznej i zgodności z nową definicją przewidzianą w 
zaleceniu Komisji w sprawie właściwych rynków. Do momentu przyjęcia poprawek wiele pętli 
będzie składać się częściowo lub całkowicie ze światłowodu, dlatego też wymaga się 
neutralności technologicznej w celu zapewnienia przyszłej aktualności ram prawnych.

Poprawka 624
Mary Honeyball

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) artykuł 2 lit. e) otrzymuje następujące 
brzmienie:
„(e) „pętla lokalna” oznacza fizyczny 
obwód łączący punkt zakończenia sieci 
[…] z ramą dystrybucyjną albo 
równorzędnym urządzeniem w 
stacjonarnej publicznej sieci łączności 
elektronicznej, tam gdzie technicznie 
istnieje dostęp do połączenia.”

Or. en
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Uzasadnienie

Litera e) w oryginalnej dyrektywie wymaga uaktualnienia w celu odzwierciedlenia faktu, że 
„pętla lokalna” zapewnia dostęp do sieci łączności elektronicznej, a nie tylko dostęp do 
publicznej sieci telefonicznej. Zapewnia to róznież neutralność technologiczną.

Poprawka 625
Rebecca Harms

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) artykuł 2 lit. e) otrzymuje następujące 
brzmienie:
„(e) „pętla lokalna” oznacza fizyczny 
obwód łączący punkt zakończenia sieci 
[…] z ramą dystrybucyjną albo 
równorzędnym urządzeniem w 
stacjonarnej publicznej sieci łączności 
elektronicznej, tam gdzie technicznie 
istnieje dostęp do połączenia.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza uaktualnienie definicji pętli lokalnej w dyrektywie o dostępie w celu 
zapewnienia neutralności technologicznej i zgodności z nową definicją przewidzianą w 
zaleceniu Komisji w sprawie właściwych rynków. Do momentu przyjęcia poprawek wiele pętli 
będzie składać się częściowo lub całkowicie ze światłowodu, dlatego też wymaga się 
neutralności technologicznej w celu zapewnienia przyszłej aktualności ram prawnych.

Poprawka 626
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 2
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 4 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy publicznych sieci łączności 
mają prawo, a na wniosek innego 
uprawnionego przedsiębiorstwa, zgodnie 
z art. 4 dyrektywy 2002/20/WE 
(dyrektywy o zezwoleniach), obowiązek 
negocjowania wzajemnych połączeń celem 
świadczenia publicznie dostępnych usług 
łączności elektronicznej, w sposób 
zapewniający świadczenie tych usług oraz 
ich interoperacyjność w obrębie całej 
Wspólnoty. Operatorzy zapewniają dostęp 
i wzajemne połączenia innym 
przedsiębiorstwom na zasadach 
i warunkach zgodnych z obowiązkami 
nałożonymi przez krajowy organ 
regulacyjny zgodnie z art. 5, 6, 7 i 8.

1. Operatorzy publicznych sieci łączności 
mają prawo, a na wniosek innego 
uprawnionego przedsiębiorstwa, zgodnie 
z art. 4 dyrektywy 2002/20/WE 
(dyrektywy o zezwoleniach), obowiązek 
negocjowania wzajemnych połączeń celem 
świadczenia publicznie dostępnych usług 
łączności elektronicznej lub usług 
nadawania treści bądź usług 
społeczeństwa informacyjnego, w sposób 
zapewniający świadczenie tych usług oraz 
ich interoperacyjność w obrębie całej 
Wspólnoty. Operatorzy zapewnią dostęp 
i wzajemne połączenia innym 
przedsiębiorstwom na zasadach 
i warunkach zgodnych z wymogami 
nałożonymi przez krajowy organ 
regulacyjny zgodnie z art. 5, 6, 7 oraz 8.

Or. es

Uzasadnienie

W trosce o spójność z proponowaną definicją dostępu. 

Poprawka 627
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 2 
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy publicznych sieci łączności 
mają prawo, a na wniosek innego 
uprawnionego przedsiębiorstwa, zgodnie z 
art. 4 dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywy 
o zezwoleniach), obowiązek negocjowania 
wzajemnych połączeń celem świadczenia 
publicznie dostępnych usług łączności 
elektronicznej, w sposób zapewniający 

1. Operatorzy publicznych sieci łączności 
mają prawo, a na wniosek innego 
uprawnionego przedsiębiorstwa, zgodnie z 
art. 4 dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywy 
o zezwoleniach), obowiązek negocjowania 
wzajemnych połączeń celem świadczenia 
publicznie dostępnych usług łączności 
elektronicznej, w sposób zapewniający 
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świadczenie tych usług oraz ich 
interoperacyjność w obrębie całej 
Wspólnoty. Operatorzy zapewniają dostęp 
i wzajemne połączenia innym 
przedsiębiorstwom na zasadach i 
warunkach zgodnych z obowiązkami 
nałożonymi przez krajowy organ 
regulacyjny zgodnie z art. 5, 6, 7 i 8.”

świadczenie tych usług oraz ich 
interoperacyjność w obrębie całej 
Wspólnoty. Operatorzy zapewnią dostęp i 
wzajemne połączenia innym 
przedsiębiorstwom na zasadach i 
warunkach zgodnych z wymogami 
nałożonymi przez krajowy organ 
regulacyjny zgodnie z art. 5, 6, 7 oraz 8. 
Zasady i warunki dotyczące wzajemnych 
połączeń nie wprowadzają jednak 
nieuzasadnionych przeszkód dla 
interoperacyjności.

Or. en

Uzasadnienie

Prawa do wzajemnych połączeń nie można unieważniać za pomocą nieuzasadnionych 
warunków. Bez bezpośredniego związku z wymaganą usługą, system infrastruktury sieci jest 
niepotrzebnie skomplikowany w celu utworzenia przeszkód dla wzajemnych połączeń (wyższe 
koszty itp.).

Poprawka 628
Gianni De Michelis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera -a 
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) W ust. 1 akapit 1 otrzymuje 
brzmienie:
„1. Dla realizacji celów określonych w 
art. 8 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej), krajowe organy 
regulacyjne wspierają i, w razie 
potrzeby, zapewniają, zgodnie z 
przepisami niniejszej dyrektywy, 
adpowiedni dostęp oraz wzajemne 
połączenia, jak również 
interoperacyjność usług, oraz wykonują 
swoje zadania w taki sposób, by 
promować wydajność, opartą na 
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infrastrukturze i zrównoważoną 
konkurencję, inwestycje i innowacje oraz 
zapewnić maksymalne korzyści dla 
użytkowników końcowych.”

Or. en

Uzasadnienie

Wyraźne włączenie inwestycji w infrastrukturę oraz innowacji jest konieczne, aby krajowe 
organy regulacyjne uwzględniły te dwa kluczowe zagadnienia przy stosowaniu środków 
naprawczych w zakresie dostępu. Inwestycje w infrastrukturę i innowacje są kluczem do 
nowoczesnej europejskiej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Poprawka 629
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) Litera a ustępu 1 otrzymuje 
brzmienie:
„a) „a) w zakresie niezbędnym do 
zapewnienia bezpośredniego podłączenia 
użytkownika końcowego i dostępu do 
usług, obowiązki na przedsiębiorstwa, 
które kontrolują dostęp do 
użytkowników końcowych, w tym, 
w uzasadnionych przypadkach, obowiązek 
wzajemnych połączeń ich sieci lub 
zapewnienia interoperacyjności ich sieci
w sytuacji, kiedy nie zostało to jeszcze 
zrealizowane;”

Or. es

Uzasadnienie

W trosce o spójność z proponowaną definicją dostępu. 
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Poprawka 630
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) Ustęp 1 akapit drugi litera a) 
otrzymuje nstępujące brzmienie:

„a) w zakresie niezbędnym do 
zapewnienia bezpośredniego 
podłączenia użytkownika końcowego 
i dostępu do usług, obowiązki na 
przedsiębiorstwa, które kontrolują 
dostęp do użytkowników końcowych, 
w tym, w uzasadnionych przypadkach, 
obowiązek wzajemnych połączeń ich 
sieci na sprawiedliwych i rozsądnych 
zasadach w sytuacji, kiedy nie zostało 
to jeszcze zrealizowane;”

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „wzajemnych połączeń” obejmuje umożliwienie użytkownikowi jednej sieci dostępu 
do usług świadczonych przez inną sieć. Jednak zdolność krajowych organów regulacyjnych 
do zapewnienia takiej sytuacji lub ustanowienia sprawiedliwych i rozsądnych zasad takich 
wzajemnych połączeń lub dostępu nie jest jasno określona w tekście. Kwestie związane 
z zapewnieniem dostępu do usług mogą stać się coraz istotniejsze w środowisku, w którym 
może występować pewien stopień konkurencji (tj. brak dominacji), lecz w którym brak 
wystarczającej dynamiki, aby zapewnić realizację potrzeb klientów.

Poprawka 631
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) Ustęp 1 akapit drugi litera a) 
otrzymuje następujące brzmienie:

„a) w zakresie niezbędnym do 
zapewnienia bezpośredniego 
podłączenia użytkownika końcowego 
i dostępu do usług, obowiązki na 
przedsiębiorstwa, które kontrolują 
dostęp do użytkowników końcowych, 
w tym, w uzasadnionych przypadkach, 
obowiązek wzajemnych połączeń ich 
sieci na sprawiedliwych i rozsądnych 
warunkach w sytuacji, kiedy nie 
zostało to jeszcze zrealizowane;”

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „wzajemnych połączeń” obejmuje umożliwienie użytkownikowi jednej sieci dostępu 
do usług świadczonych przez inną sieć. Jednak zdolność krajowych organów regulacyjnych 
do zapewnienia takiej sytuacji lub ustanowienia sprawiedliwych i rozsądnych zasad takich 
wzajemnych połączeń lub dostępu nie jest jasno określona w tekście.

Poprawka 632
Stefano Zappalà

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) Ustęp 1 akapit drugi litera a) 
otrzymuje następujące brzmienie:
„a) w zakresie niezbędnym do zapewnienia 
bezpośredniego podłączenia użytkownika 
końcowego lub sprawiedliwego 
i rozsądnego dostępu do usług, obowiązki 
na przedsiębiorstwa, które kontrolują 
dostęp do użytkowników końcowych, w 
tym, w uzasadnionych przypadkach, 
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obowiązek wzajemnych połączeń ich 
sieci lub uczynienia tego na 
obiektywnych, przejrzystych, 
zorientowanych na koszty 
i niedyskryminacyjnych warunkach
w sytuacji, kiedy nie zostało to jeszcze 
zrealizowane;”

Or. en

Uzasadnienie

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting 
directory enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set 
their own retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets 
Recommendation). There is no justification for access operators to charge any differently to 
other similar interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services are fully delivered to end users.

Poprawka 633
Gabriele Albertini

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) Ustęp 1 akapit drugi litera a) 
otrzymuje następujące brzmienie:
„a) w zakresie niezbędnym do zapewnienia 
bezpośredniego podłączenia użytkownika 
końcowego lub sprawiedliwego 
i rozsądnego dostępu do usług, obowiązki 
na przedsiębiorstwa, które kontrolują 
dostęp do użytkowników końcowych, w 
tym, w uzasadnionych przypadkach, 
obowiązek wzajemnych połączeń ich 
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sieci lub uczynienia tego na 
obiektywnych, przejrzystych, 
zorientowanych na koszty 
i niedyskryminacyjnych warunkach
w sytuacji, kiedy nie zostało to jeszcze 
zrealizowane;”

Or. en

Uzasadnienie

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting 
directory enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set 
their own retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets 
Recommendation). There is no justification for access operators to charge any differently to 
other similar interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services are fully delivered to end users.

Poprawka 634
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) Ustęp 1 akapit drugi litera a) 
otrzymuje następujące brzmienie:
„a) w zakresie niezbędnym do zapewnienia 
bezpośredniego podłączenia użytkownika 
końcowego lub sprawiedliwego 
i rozsądnego dostępu do usług, obowiązki 
na przedsiębiorstwa, które kontrolują 
dostęp do użytkowników końcowych, w 
tym, w uzasadnionych przypadkach, 
obowiązek wzajemnych połączeń ich 
sieci lub uczynienia tego na 
obiektywnych, przejrzystych, 
zorientowanych na 
koszty i niedyskryminacyjnych warunkach
w sytuacji, kiedy nie zostało to jeszcze 
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zrealizowane;”

Or. en

Uzasadnienie

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users 
in general. Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting 
directory enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set 
their own retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets 
Recommendation). There is no justification for access operators to charge any differently to 
other similar interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services are fully delivered to end users.

Poprawka 635
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) Ustęp 1 akapit drugi litera a) 
otrzymuje następujące brzmienie:
„a) w zakresie niezbędnym do zapewnienia 
bezpośredniego podłączenia użytkownika 
końcowego lub sprawiedliwego 
i rozsądnego dostępu do usług 
świadczonych przez strony trzecie, 
obowiązki na przedsiębiorstwa, które 
kontrolują dostęp do użytkowników 
końcowych, w tym, w uzasadnionych 
przypadkach, obowiązek wzajemnych 
połączeń ich sieci lub uczynienia tego 
w sposób niedyskryminacyjny w sytuacji, 
kiedy nie zostało to jeszcze 
zrealizowane;”

Or. en
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Uzasadnienie

Użytkownicy końcowi powinni mieć możliwość dostępu do usług świadczonych przez strony 
trzecie, takich jak usługi biura numerów, które stanowią usługi o kluczowym znaczeniu dla 
użytkowników niepełnosprawnych i starszych, a także dla użytkowników w ogólności. 
Operatorzy dostępu, niepodlegający aktualnie uregulowaniom, nakładają wyższe ceny za 
połączenia z biurami numerów, nie uzasadniając pobierania opłat innych niż w przypadku 
podobnych produktów z zakresu połączeń wzajemnych, które obejmują przesył do i z  punktu 
wzajemnych połączeń. Należy zająć się tymi problemami, aby zapewnić korzyści z konkurencji 
w zakresie usług biura numerów.

Poprawka 636
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera -a a (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-aa) W ust. 1 akapit drugi dodaje się, co 
następuje:
„ba) zapewnienia efektywnego 
wykorzystania widma”.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie ryzyko „szkodliwych zakłóceń” jest „ryzykiem poważnym”.

Proponowany mechanizm przeglądu istniejących uprawnień nie jest realistyczny, co 
uzasadniono już w poprawce do art. 9a dyrektywy ramowej.

Poprawka 637
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera a
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 5 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Obowiązki i wymogi nałożone na 
podstawie ust. 1 są obiektywne, 
przejrzyste, proporcjonalne 
i niedyskryminacyjne i są realizowane 
zgodnie z procedurami przewidzianymi 
w art. 6 i 7 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej).”

2. Obowiązki i wymogi nałożone na 
podstawie ust. 1 są obiektywne, 
przejrzyste, proporcjonalne 
i niedyskryminacyjne i są realizowane 
zgodnie z procedurami przewidzianymi 
w art. 6 i 7 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej).Podczas oceniania 
współmierności wymaganych środków 
krajowe organy regulacyjne państwa 
członkowskiego uwzględniają różne 
warunki w zakresie konkurencji 
w poszczególnych regionach danego 
państwa członkowskiego. Jeżeli dany 
obszar geograficzny jest konkurencyjny, 
krajowe organy regulacyjne likwidują 
niepotrzebne zobowiązania celem 
zagwarantowania dostosowania 
deregulacji do potrzeb rynku. W tym 
względzie krajowe organy regulacyjne 
uwzględniają potrzebę zapewnienia 
konkurencji w zakresie infrastruktury.

Or. es

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że sprzedaż hurtowa regulowana będzie zgodnie z istniejącymi warunkami w 
dziedzinie konkurencji w różnych obszarach geograficznych UE, co ma sprzyjać eliminacji 
zbędnych regulacji.

Poprawka 638
Gianni De Michelis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera a
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Obowiązki i wymogi nałożone na 
podstawie ust. 1 są obiektywne, 
przejrzyste, proporcjonalne i 

2. Obowiązki i wymogi nałożone na 
podstawie ust. 1 są obiektywne, 
przejrzyste, proporcjonalne i 
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niedyskryminacyjne i są realizowane 
zgodnie z procedurami przewidzianymi w 
art. 6 i 7 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej).”

niedyskryminacyjne i są realizowane 
zgodnie z procedurami przewidzianymi w 
art. 6 i 7 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej).” Przy ocenie 
współmierności zobowiązań i warunków, 
które mają zostać wprowadzone, krajowe 
organy regulacyjne biorą pod uwagę 
różnice w warunkach konkurencji na 
różnych obszarach w ich państwach 
członkowskich. 

Or. en

Uzasadnienie

Wyraźne włączenie inwestycji w infrastrukturę oraz innowacji jest konieczne, aby krajowe 
organy regulacyjne uwzględniły te dwa istotne zagadnienia przy stosowaniu środków 
naprawczych w zakresie dostępu. Inwestycje w infrastrukturę i innowacje są kluczem do 
nowoczesnej europejskiej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Poprawka 639
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Obowiązki i wymogi nałożone na 
podstawie ust. 1 są obiektywne, 
przejrzyste, proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne i są realizowane 
zgodnie z procedurami przewidzianymi w 
art. 6 i 7 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej)”..“

2. Obowiązki i wymogi nałożone na 
podstawie ust. 1 są obiektywne, 
przejrzyste, proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne. Muszą one ponadto 
uwzględniać różne etapy rozwoju 
konkurencji w poszczególnych regionach 
geograficznych państw członkowskich. Są 
one realizowane zgodnie z procedurami 
przewidzianymi w art. 6 i 7 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywa ramowa).

Or. de
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Uzasadnienie

Sytuacja w zakresie konkurencji w państwach członkowskich jest zróżnicowana. Konkurencja 
jest silna przede wszystkim w regionach metropolitalnych. Krajowe organy regulacyjne 
powinny to w należyty sposób uwzględniać.

Poprawka 640
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) Dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. Przy ocenie współmierności środków, 
które mają zostać wprowadzone w świetle 
rozwoju konkurencji w zakresie 
infrastruktury, krajowe organy 
regulacyjne biorą pod uwagę różnice 
w warunkach konkurencji na różnych 
obszarach geograficznych w ich 
państwach członkowskich. Krajowe 
organy regulacyjne usuwają zbędne 
zobowiązania, aby zagwarantować brak 
utrudnień lub opóźnień w przejściu 
z sektorowych uregulowań ex-ante do 
prawa konkurencji, jeżeli na danym 
obszarze geograficznym występuje pełna 
lub prawie pełna konkurencja w zakresie 
infrastruktury.”

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany tekst dodany do art. 5 ust. 2 dyrektywy o dostępie dotyczy przepisów 
przejściowych stosowanych dla różnych obszarów geograficznych w państwach 
członkowskich, które usuwają sektorowe uregulowania ex ante na takich obszarach, na 
których istnieje konkurencja w zakresie infrastruktury.
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Poprawka 641
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) Dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. Przy ocenie współmierności środków, 
które mają zostać wprowadzone, krajowe 
organy regulacyjne biorą pod uwagę 
różnice w warunkach konkurencji na 
różnych obszarach w ich państwach 
członkowskich.
Jeżeli dany obszar geograficzny jest 
konkurencyjny, krajowe organy 
regulacyjne likwidują niepotrzebne 
zobowiązania celem zagwarantowania 
dostosowania deregulacji do potrzeb 
rynku. W tym względzie krajowe organy 
regulacyjne uwzględniają potrzebę 
zapewnienia konkurencji w zakresie 
infrastruktury.”

Or. en

Uzasadnienie

Uregulowania ex ante muszą z zasady być ograniczone wyłącznie do ekonomicznych 
„wąskich gardeł”. Dlatego w przypadku rozwoju skutecznej konkurencji w pewnych 
regionach należy odpowiednio usunąć uregulowania.

Poprawka 642
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera b
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 5 – ustępy 3 i 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Skreśla się ustęp 3 i 4. skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „wzajemnych połączeń” obejmuje umożliwienie użytkownikowi jednej sieci dostępu 
do usług świadczonych przez inną sieć. Jednak zdolność krajowych organów regulacyjnych 
do zapewnienia takiej sytuacji lub ustanowienia sprawiedliwych i rozsądnych zasad 
dotyczących takich wzajemnych połączeń lub dostępu nie jest jasno określona w tekście, 
a skreślenie tych przepisów jeszcze pogorszyłoby sytuację. Kwestie związane z zapewnieniem 
dostępu do usług mogą stać się coraz istotniejsze w środowisku, w którym może występować 
pewien stopień konkurencji (tj. brak dominacji), lecz w którym brak wystarczającej dynamiki, 
aby zapewnić realizację potrzeb klientów.

Poprawka 643
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 6 – litera b – punkt ii
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) Następujące zdanie dodaje się jako 
drugie zdanie drugiego akapitu: „Komisja 
uwzględnia przede wszystkim opinię 
Urzędu przekazaną zgodnie z art. 4 ust. 3 
lit. m) rozporządzenia [… /WE].”

skreślony

Or. es

Poprawka 644
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 6 a (nowy)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 9 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) Artykuł 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Krajowe organy regulacyjne mogą, 
zgodnie z art. 8, nałożyć w odniesieniu 
do wzajemnych połączeń lub dostępu 
obowiązek przejrzystości, zgodnie z 
którym operatorzy muszą udostępniać 
publicznie określone informacje, takie 
jak dane księgowe, specyfikacje 
techniczne, dane dotyczące sieci, 
informacje o ograniczeniach dostępu do 
usług i aplikacji oraz polityce zarządzania 
ruchem, zasady i warunki podaży
i użytkowania oraz ceny.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne potrzebują jasnych uprawnień do nakładania obowiązków 
dotyczących przejrzystości w zakresie polityki zarządzania ruchem w odniesieniu do wszelkich 
ograniczeń dostępu dla użytkowników końcowych i polityki zarządzania ruchem.

Poprawka 645
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 6 b (nowy)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Artykuł 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Niezależnie od ust. 3, jeżeli 
stwierdzono, że dany operator posiada 
znaczącą pozycję rynkową na danym 
rynku zgodnie z art. [15 dyrektywy 
ramowej] w odniesieniu do lokalnego 
dostępu stacjonarnego, krajowe organy 
regulacyjne zapewnią publikację oferty 
ramowej zawierającej co najmniej 
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elementy wymienione w załączniku II.”

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka aktualizuje opis dostępu wynikającego z dominacji w pętli lokalnej 
w dyrektywie o dostępie, aby zagwarantować neutralność technologiczną oraz zapewnić 
zgodność z nową definicją zawartą w zaleceniu Komisji w sprawie właściwych rynków. Zanim 
poprawki zostaną przyjęte, wiele pętli może składać się w pełni lub częściowo ze światłowodu, 
dlatego do zapewnienia aktualności ram na przyszłość wymagana jest neutralność 
technologiczna.

Poprawka 646
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 6 b (nowy)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Artykuł 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Niezależnie od ust. 3, jeżeli 
stwierdzono, że dany operator posiada 
znaczącą pozycję rynkową na danym 
rynku zgodnie z art. [15 dyrektywy 
ramowej] w odniesieniu do lokalnego 
dostępu stacjonarnego, krajowe organy 
regulacyjne zapewnią publikację oferty 
ramowej zawierającej co najmniej 
elementy wymienione w załączniku II.”

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka aktualizuje opis dostępu wynikającego z dominacji w pętli lokalnej 
w dyrektywie o dostępie, aby zagwarantować neutralność technologiczną oraz zapewnić 
zgodność z nową komisyjną definicją istotnych rynków. Zanim poprawki zostaną przyjęte, 
wiele pętli może składać się w pełni lub częściowo ze światłowodu, dlatego do zapewnienia 
aktualności ram na przyszłość wymagana jest neutralność technologiczna.
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Poprawka 647
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 6 b (nowy)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Artykuł 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Niezależnie od ust. 3, jeżeli 
stwierdzono, że dany operator posiada 
znaczącą pozycję rynkową na danym 
rynku zgodnie z art. [15 dyrektywy 
ramowej] w odniesieniu do lokalnego 
dostępu stacjonarnego, krajowe organy 
regulacyjne zapewnią publikację oferty 
ramowej zawierającej co najmniej 
elementy wymienione w załączniku II.”

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka aktualizuje opis dostępu wynikającego z dominacji w pętli lokalnej 
w dyrektywie o dostępie, aby zagwarantować neutralność technologiczną oraz zapewnić 
zgodność z nową komisyjną definicją istotnych rynków. Zanim poprawki zostaną przyjęte, 
wiele pętli może składać się w pełni lub częściowo ze światłowodu, dlatego do zapewnienia 
aktualności ram na przyszłość wymagana jest neutralność technologiczna.

Poprawka 648
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 7
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może przyjąć niezbędne 
zmiany załącznika II w celu dostosowania 

5. Komisja może przyjąć niezbędne 
zmiany załącznika II w celu dostosowania 
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go do rozwoju rynku i technologii. Środki, 
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. 14 ust. 3. 
Z uwagi na szczególnie pilny charakter 
sprawy Komisja może zastosować tryb 
pilny określony w art. 14 ust. 4. We 
wdrażaniu przepisów niniejszego ustępu 
Komisję może wspierać Urząd.

go do rozwoju rynku i technologii. Środki, 
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. 14 ust. 3. 
We wdrażaniu przepisów niniejszego 
ustępu Komisję może wspierać BERT.

Or. es

Poprawka 649
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) Akapit 1 w ust. 1 zastępuje się tekstem 
o następującym brzmieniu:
„1. Krajowe organy regulacyjne mogą 
nałożyć na operatorów, zgodnie z art. 8, 
obowiązek uwzględnienia uzasadnionych 
wniosków o dostęp i użytkowanie 
specyficznych elementów sieci oraz do 
urządzeń towarzyszących, w 
szczególności, jeżeli krajowe organy 
regulacyjne uznają, że odmowa 
przyznania dostępu lub ustanowienie 
nierozsądnych zasad i warunków 
mających podobny skutek, 
uniemożliwiłoby pojawienie się trwale 
konkurencyjnego rynku detalicznego
albo nie byłoby to w interesie 
użytkowników końcowych. W 
szczególnym przypadku sieci dostępu 
nowej generacji obowiązki udzielania 
dostępu powinny mieć postać jednego 
zobowiązania do udzielenia dostępu, 
znajdującego się na najniższym szczeblu 
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procesu tworzenia wartości dodanej –
legacy bottlenecks – obejmującego osłony 
kablowe i maszty, aby zagwarantować 
możliwie jak najwyższy stopień 
konkurencji w zakresie infrastruktury. 
Krajowe organy regulacyjne powinny 
zrezygnować z nakładania obowiązku 
udzielenia dostępu lub regulacji tej 
kwestii, jeżeli strony zainteresowane dojdą 
do dobrowolnego porozumienia na 
gruncie umów handlowych. W przypadku 
braku tego rodzaju dobrowolnych 
porozumień handlowych na operatorów 
można nałożyć następujące obowiązki:”

Or. de

Uzasadnienie

Regulacje nie mogą chronić pewnych modeli prowadzenia działalności gospodarczej, lecz 
muszą się koncentrować tylko i wyłącznie na kwestiach stanowiących z ekonomicznego punktu 
widzenia tzw. wąskie gardła (bottlenecks). W celu ograniczenia zakłóceń rynkowych do 
minimum regulacja powinna z zasady ograniczać się zawsze do najniższego szczebla w 
procesie tworzenia wartości dodanej.

Poprawka 650
Gianni De Michelis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) W ust. 1 akapit drugi sformułowanie 
wprowadzające otrzymuje następujące 
brzmienie:
„Krajowe organy regulacyjne nie 
nakładają obowiązków w zakresie 
dostępu, jeżeli obowiązują odpowiednie 
dobrowolne umowy handlowe między 
przedsiębiorstwami. W przypadku 
niepowodzenia dobrowolnych negocjacji 
handlowych, na operatorów mogą zostać 
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nałożone m.in. obowiązki:”

Or. en

Uzasadnienie

Należy nakładać obowiązek współużytkowania urządzeń wyłącznie w przypadku 
niewystarczającej podaży, która nie pozwala na właściwe funkcjonowanie rynku.

Poprawka 651
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 – litera a
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zapewnienia kolokacji lub innych form 
współużytkowania urządzeń, w tym 
przewodów, budynków lub wejść do 
budynków, anten lub masztów, studzienek 
i szafek ulicznych;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Dostęp do urządzeń został już opisany w art. 12 dyrektywy ramowej. Dlatego też zbędne jest 
ponowne wprowadzenie tego punktu do art. 12 ust. 1 lit. f) dyrektywy w sprawie dostępu. 
Dalsze rozszerzanie zobowiązań dotyczących udzielania dostępu również na zdolność 
identyfikowania, lokalizację i obecność użytkownika jest ponadto nieuzasadnione, ponieważ z 
ekonomicznego punktu widzenia nie chodzi tu o tzw. wąskie gardła (bottlenecks), w związku z 
czym zgodnie z zasadami nie podlega ono jeszcze regulacji ex ante.

Poprawka 652
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 – litera a
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zapewnienia kolokacji lub innych form 
współużytkowania urządzeń, w tym 
przewodów, budynków lub wejść do 
budynków, anten lub masztów, studzienek 
i szafek ulicznych;”

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Kwestii współużytkowania urządzeń dotyczy już art. 12 dyrektywy ramowej. Dlatego art. 12 
ust. 1 lit. f) jest zbędny.

Poprawka 653
Gianni De Michelis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 – litera a
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zapewnienia kolokacji lub innych form 
współużytkowania urządzeń, w tym 
przewodów, budynków lub wejść do 
budynków, anten lub masztów, studzienek 
i szafek ulicznych;”

f) zapewnienia kolokacji lub innych form 
współużytkowania urządzeń, w tym 
przewodów, budynków lub wejść do 
budynków, masztów i studzienek;”

Or. en

Uzasadnienie

Szafki uliczne nie powinny być wymieniane w ramach listy urządzeń podlegających 
obowiązkom regulacyjnym. Powodem jest fakt, że współużytkowanie szafki ulicznej jest 
niezwykle skomplikowane i może prowadzić do trudności z uwagi na obecność urządzeń 
elektronicznych różnych operatorów. 
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Poprawka 654
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) W ust. 1 akapit drugi dodaje się, co 
następuje:
„(fa) dostarczenia stronom trzecim oferty 
ramowej dotyczącej przyznawania dostępu 
do przewodów;”

Or. en

Uzasadnienie

Nowe podmioty wchodzące na rynek powinny mieć możliwość sprawiedliwego 
i niedyskryminacyjnego dostępu do przewodów operatorów o znaczącej pozycji na rynku. 
Ułatwi to konkurencję w zakresie infrastruktury i przejście do w pełni konkurencyjnego rynku.

Poprawka 655
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 – litera b
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 12 - ustęp 1 - litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) zapewnienia dostępu do usług 
powiązanych, takich jak zdolność 
identyfikowania, lokalizacji i obecności”.

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Dostęp do urządzeń został już opisany w art. 12 dyrektywy ramowej. Dlatego też zbędne jest 
ponowne wprowadzenie tego punktu do art. 12 ust. 1 lit. f) dyrektywy w sprawie dostępu. 
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Dalsze rozszerzanie zobowiązań dotyczących udzielania dostępu również na zdolność 
identyfikowania, lokalizację i obecność użytkownika jest ponadto nieuzasadnione, ponieważ z 
ekonomicznego punktu widzenia nie chodzi tu o tzw. wąskie gardła (bottlenecks), w związku z 
czym zgodnie z zasadami nie podlega ono jeszcze regulacji ex ante.

Poprawka 656
Gianni De Michelis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 – litera b
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(j) zapewnienia dostępu do usług 
powiązanych takich jak zdolność 
identyfikowania, lokalizacji i obecności.”

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Współmierna polityka ex ante dotycząca nowych inwestycji wymaga, aby interwencje 
regulacyjne koncentrowały się na odpowiednim „wąskim gardle”, unikając uregulowań ex 
ante tam, gdzie możliwe są umowy handlowe. Tam, gdzie pojawia się konkurencja w zakresie 
produktów dostępu na rynkach wyższego szczebla (np. przewodów), rozszerzenie uregulowań 
na niższy szczebel powinno być oceniane w świetle zasady proporcjonalności.

Poprawka 657
Gabriele Albertini

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) W ust. 1 akapit drugi dodaje się, co 
następuje:

„(ja) zapewnienia dostawcom usług biura 
numerów usług bilingowych 
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świadczonych przez strony trzecie oraz 
dostępu do baz danych abonentów”.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 658
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) W ust. 1 akapit drugi dodaje się, co 
następuje:

„(ja) zapewnienia dostawcom usług biura 
numerów usług bilingowych 
świadczonych przez strony trzecie oraz 
dostępu do baz danych abonentów.”

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 659
Stefano Zappalà

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) W ust. 1 akapit drugi dodaje się, co 
następuje:
„(ja) zapewnienia dostawcom usług biura 
numerów usług bilingowych 
świadczonych przez strony trzecie oraz 
dostępu do baz danych abonentów”.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 660
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 – litera b b (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bb) W ust. 1 akapit drugi dodaje się, co 
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następuje:
„(jb) operatorzy sieci proponują i oferują 
transgraniczne połączenia wzajemne 
zainteresowanym operatorom na 
rozsądnych i niedyskryminacyjnych 
warunkach, aby umożliwić dalszy spadek 
liczby międzynarodowych połączeń 
telefonicznych”.

Or. en

Uzasadnienie

Należy usunąć nieuzasadnione bariery dla interoperacyjności poprzez połączenia wzajemne 
lub roaming. Takie bariery mają bezpośredni wpływ na konkurencję, a tym samym na oferty 
dostępne dla konsumentów.

Poprawka 661
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 – litera b c (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi – litera j c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bc) W ust. 1 akapit drugi dodaje się, co 
następuje:
„(jc) operatorzy sieci proponują i oferują 
roaming zainteresowanym operatorom na 
rozsądnych i niedyskryminujących 
warunkach”.

Or. en

Uzasadnienie

Należy usunąć nieuzasadnione bariery dla interoperacyjności poprzez połączenia wzajemne 
lub roaming. Takie bariery mają bezpośredni wpływ na konkurencję, a tym samym na oferty 
dostępne dla konsumentów.
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Poprawka 662
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 2 – ustęp 12 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) W ust. 2 dodaje się lit. a) w 
następującym brzmieniu:
„(-a) jeżeli dostęp hurtowy na niższym 
szczeblu w procesie tworzenia wartości 
dodanej wystarczy do zapewnienia 
konkurencji na rynku detalicznym, nie 
należy nakładać obowiązku udzielenia 
dostępu na wyższym szczeblu w procesie 
tworzenia wartości dodanej”.

Or. de

Uzasadnienie

Regulacje nie mogą chronić pewnych modeli prowadzenia działalności gospodarczej, lecz 
muszą się koncentrować tylko i wyłącznie na kwestiach stanowiących z ekonomicznego punktu 
widzenia tzw. wąskie gardła (bottlenecks). W celu ograniczenia zakłóceń rynkowych do 
minimum regulacja powinna z zasady ograniczać się zawsze do najniższego szczebla w 
procesie tworzenia wartości dodanej.

Poprawka 663
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 – litera b e (nowa)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 12 - ustęp 2 - punkt a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(be) W ust. 2 literę a) zastępuje się tekstem 
w brzmieniu:
„a) techniczną i ekonomiczną 
wiarygodność użytkowania lub 
wprowadzania konkurencyjnych 
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urządzeń, mając na uwadze tempo 
ewolucji rynku oraz rodzaj danych 
wzajemnych połączeń i dostępu;
zwłaszcza jeżeli dostępne są inne hurtowe 
produkty dostępu (np. osłony kablowe) 
umożliwiające dostęp, nie należy nakładać 
dodatkowego obowiązku udzielenia 
dostępu w przypadku produktu hurtowego 
znajdującego się na wyższym szczeblu 
łańcucha wartości dodanej w stosunku do 
tego produktu dostępu”.

Or. de

Uzasadnienie

Regulacje nie mogą chronić pewnych modeli prowadzenia działalności gospodarczej, lecz 
muszą się koncentrować tylko i wyłącznie na kwestiach stanowiących z ekonomicznego punktu 
widzenia tzw. wąskie gardła (bottlenecks). W celu ograniczenia zakłóceń rynkowych do 
minimum regulacja powinna z zasady ograniczać się zawsze do najniższego szczebla w 
procesie tworzenia wartości dodanej.

Poprawka 664
Gianni De Michelis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(be) W ust. 2, lit. a) otrzymuje następujące 
brzmienie:
„(a) techniczną i ekonomiczną 
wiarygodność użytkowania lub 
wprowadzania konkurencyjnych 
urządzeń, mając na uwadze tempo 
ewolucji rynku oraz charakter i rodzaj 
danych wzajemnych połączeń i dostępu, 
a w szczególności dostępność produktów 
dostępu hurtowego, np. przewodów;”
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Or. en

Uzasadnienie

Współmierna polityka ex ante dotycząca nowych inwestycji wymaga, aby interwencje 
regulacyjne koncentrowały się na odpowiednim „wąskim gardle”, unikając uregulowań ex 
ante tam, gdzie możliwe są umowy handlowe. Tam, gdzie pojawia się konkurencja w zakresie 
produktów dostępu na rynkach wyższego szczebla (np. przewodów), rozszerzenie uregulowań 
na niższy szczebel powinno być oceniane w świetle zasady proporcjonalności.

Poprawka 665
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bf) W ust. 2 lit. c) otrzymuje następujące 
brzmienie:
„c) pierwotne inwestycje właściciela 
urządzeń, mając na uwadze ryzyko 
związane z inwestycjami, w tym 
stosowny podział ryzyka między 
przedsiębiorstwa korzystające z dostępu do 
nowych urządzeń;”

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne muszą koniecznie w odpowiedni sposób uwzględnić ryzyko 
inwestycyjne.

Poprawka 666
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 – litera b f (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bf) W ust. 2 litera c) otrzymuje 
brzmienie:
„c) pierwotne inwestycje właściciela 
urządzeń, mając na uwadze ryzyko 
związane z inwestycjami, w tym 
stosowny podział ryzyka między 
przedsiębiorstwa korzystające z dostępu do 
nowych urządzeń;”

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne muszą koniecznie w odpowiedni sposób uwzględnić ryzyko 
inwestycyjne, co przyniesie wiele korzyści.

Poprawka 667
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 – litera b g (nowa)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 12 - ustęp 2 - litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bg) W ust. 2 zastępuje się lit. d) tekstem w 
brzmieniu:
„d) konieczność zapewnienia 
długoterminowej konkurencji, w 
szczególności konkurencji w zakresie 
infrastruktury;”

Or. de

Uzasadnienie

Regulacje nie mogą chronić pewnych modeli prowadzenia działalności gospodarczej, lecz 
muszą się koncentrować tylko i wyłącznie na kwestiach stanowiących z ekonomicznego punktu 
widzenia tzw. wąskie gardła (bottlenecks). W celu ograniczenia zakłóceń rynkowych do 
minimum regulacja powinna z zasady ograniczać się zawsze do najniższego szczebla w 
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procesie tworzenia wartości dodanej.

Poprawka 668
Gianni De Michelis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bg) W ust. 2 litera d) otrzymuje 
następujące brzmienie:
„d) konieczność zapewnienia 
długoterminowej konkurencji, w 
szczególności konkurencji w zakresie 
infrastruktury;”

Or. en

Uzasadnienie

Współmierna polityka ex ante dotycząca nowych inwestycji wymaga, aby interwencje 
regulacyjne koncentrowały się na odpowiednim „wąskim gardle”, unikając uregulowań ex 
ante tam, gdzie możliwe są porozumienia komercyjne. Tam, gdzie pojawia się konkurencja w 
zakresie produktów dostępu na rynkach wyższego szczebla (np. przewodów), rozszerzenie 
uregulowań na niższy szczebel powinno być oceniane w świetle zasady proporcjonalności.

Poprawka 669
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 – litera c
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nakładając na operatora obowiązek 
zapewnienia dostępu zgodnie z przepisami 
niniejszego artykułu, krajowe organy 
regulacyjne mogą określić wymogi 
techniczne i operacyjne, które podmiot 

3. Nakładając na operatora obowiązek 
zapewnienia dostępu zgodnie z przepisami 
niniejszego artykułu, krajowe organy 
regulacyjne mogą określić wymogi 
techniczne i operacyjne, które podmiot 
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zapewniający ten dostęp lub osoby 
korzystające z niego będą musieli spełnić, 
jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania sieci. 
Obowiązki przestrzegania szczegółowych 
standardów lub specyfikacji technicznych 
powinny być zgodne ze standardami 
i specyfikacjami ustanowionymi zgodnie 
z art. 17 ust. 1 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej).

zapewniający ten dostęp lub osoby 
korzystające z niego będą musieli spełnić, 
jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania sieci. 
Obowiązki przestrzegania szczegółowych 
standardów lub specyfikacji technicznych 
powinny być zgodne ze standardami 
i specyfikacjami ustanowionymi zgodnie 
z art. 17 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej).

Or. es

Uzasadnienie

Celem jest nadanie krajowym organom regulacyjnym uprawnień w zakresie ustanawiania 
innych wymogów technicznych, oprócz tych, które wymienia się w wykazie opublikowanym w 
Dzienniku Urzędowym. 

Poprawka 670
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 a (nowy)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) Dodaje się następujący artykuł:
„Artykuł 12a
1. Krajowe organy regulacyjne powinny 
zobowiązać operatorów, których na rynku 
dostępu do publicznej stacjonarnej sieci 
telefonicznej sklasyfikowano jako 
operatorów dysponujących znaczną siłą 
rynkową, do tego, aby wszystkim 
wzajemnie połączonym usługodawcom 
publicznie dostępnych usług telefonii 
oferowali oni dostęp do usług, dzięki
którym
a) poprzez dokonanie wyboru operatora 
na zasadzie pojedynczych wywołań w 
drodze wyboru kodu operatora lub
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b) poprzez dokonanie wstępnego wyboru 
operatora w drodze stałego ustawienia 
kodu danego operatora
prowadzone w ten sposób rozmowy będą 
przekazywane do usługodawcy 
połączonego.
W ramach stałego ustawienia kodu 
operatora w przypadku każdej rozmowy 
telefonicznej powinna istnieć możliwość 
zrezygnowania z wstępnie ustawionego 
kodu poprzez wybór kodu innego 
operatora.
Krajowe organy regulacyjne dbają o to, 
aby opłaty za dostęp i połączenia 
wzajemne w związku z udostępnieniem 
usług, o których mowa w ust. 1, były 
uzależnione od kosztów oraz aby 
ewentualne opłaty pobierane bezpośrednio 
od konsumentów nie odstraszały ich od 
korzystania z tych usług”.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 671
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 b (nowy)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Artykuł 13 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie:
"1. Krajowe organy regulacyjne mogą 
nałożyć na operatorów, zgodnie z art. 8, 



AM\726891PL.doc 59/103 PE407.731v01-00

PL

obowiązki związane ze zwrotem kosztów 
oraz kontrolą cen, w tym obowiązki 
związane z określaniem cen w zależności 
od ponoszonych kosztów oraz obowiązki 
dotyczące systemów księgowania kosztów, 
w odniesieniu do udostępniania 
szczególnych rodzajów wzajemnych 
połączeń lub dostępu, jeżeli 
przeprowadzona analiza rynku wskazuje, 
że dany operator mógłby, w przypadku 
braku efektywnej konkurencji, 
utrzymywać ceny na nadmiernie wysokim 
poziomie albo wymuszać je ze szkodą dla 
użytkowników końcowych. Krajowe 
organy regulacyjne uwzględniają 
inwestycje dokonane przez danego 
operatora i przyznają mu racjonalną stopę 
zwrotu od zaangażowanego kapitału, 
biorąc pod uwagę ryzyko związane z 
inwestycją i konieczność równego 
podziału ryzyka między podmioty 
działające na rynku.”

Or. en

Uzasadnienie

Regulacja sieci dostępu nowej generacji musi uwzględniać znaczne ryzyko wiążące się z 
decyzją o podjęciu inwestycji. W przypadku niepowodzenia inwestycji środki na nią zostają 
„utopione”, a inwestycja przynosi stratę. Dlatego też podejście regulacyjne musi zostać 
zmodyfikowane, aby osiągnąć istotny podział ryzyka między inwestora i podmiot ubiegający 
się o uzyskanie dostępu, ponieważ w innym przypadku inwestor będzie jedyną stroną, która 
ponosi całe ryzyko inwestycyjne, podczas gdy strony trzecie mogłyby uzyskać dostęp do 
nowych sieci bez ponoszenia żadnego ryzyka.

Poprawka 672
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 b (nowy)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

  (8b) Ustęp 1 w art. 13 zastępuje się 
tekstem o następującym brzmieniu:
„1. Krajowe organy regulacyjne mogą 
nałożyć na operatorów, zgodnie z art. 8, 
obowiązki związane ze zwrotem kosztów 
oraz kontrolą cen, w tym obowiązki 
związane z określaniem cen w zależności 
od ponoszonych kosztów oraz obowiązki 
dotyczące systemów księgowania 
kosztów, w odniesieniu do udostępniania 
szczególnych rodzajów wzajemnych 
połączeń lub dostępu, jeżeli 
przeprowadzona analiza rynku 
wskazuje, że dany operator mógłby, w 
przypadku braku efektywnej 
konkurencji, utrzymywać ceny na 
stosunkowo wysokim poziomie albo 
wymuszać ze szkodą dla użytkowników 
końcowych. Krajowe organy 
regulacyjne będą miały na uwadze 
dokonane przez operatora inwestycje 
oraz umożliwią mu uzyskanie zwrotu 
stosowanej części użytego kapitału, 
uwzględniając poniesione ryzyko oraz 
konieczność równomiernego rozłożenia 
ryzyka inwestycji na wszystkie podmioty 
rynkowe”.

Or. de

Uzasadnienie

Przepisy regulujące sieci dostępu następnej generacji muszą uwzględniać znaczne ryzyko 
takich inwestycji. Wobec tego należy wprowadzić odpowiednie zmiany do dotychczasowego 
systemu regulacji, który musi obejmować przede wszystkim mechanizmy stosownego podziału 
ryzyka między inwestora a podmiot mający prawo do korzystania z dostępu.
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Poprawka 673
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 c (nowy)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8c) Do art. 13 dodaje się następujący 
ustęp:
„1a. Jeżeli zawarcie dobrowolnych 
porozumień handlowych nie jest możliwe 
oraz jeżeli konkurencja w dziedzinie 
infrastruktury nie jest możliwa ze 
względów ekonomicznych, krajowy organ 
regulacyjny może regulować dostęp do 
sieci dostępu nowej generacji, jeżeli 
istnieje gwarancja, że podmioty mające 
prawo do korzystanie z dostępu wezmą na 
siebie odpowiednią część ryzyka 
ponoszonego przez inwestora. Umowy 
dotyczące podziału ryzyka mogą zawierać 
klauzulę o wpłacie zaliczki na poczet 
kosztów związanych z pokryciem ryzyka za 
określoną liczbę zdarzeń w odniesieniu do 
dostępu w określonych regionach lub 
mieć formę długoterminowych umów o 
świadczenie usług z uzgodnionymi 
minimalnymi ilościami zakupów w 
określonym okresie czasu. 
Krótkoterminowe umowy w sprawie 
dostępu nieokreślające minimalnych ilości 
zakupów obejmują premię za ryzyko, 
której wysokość zależy od ryzyka 
inwestycyjnego ponoszonego przez 
inwestora, przy założeniu, że inwestor 
ponosi całe ryzyko inwestycyjne. Kontrola 
cen w przypadku takich 
długoterminowych i krótkoterminowych 
umów w sprawie dostępu odbywa się w 
oparciu o przepisy art. 13 ust. 6 niniejszej 
dyrektywy. Okres obowiązywania 
długoterminowych umów w sprawie 
dostępu powinien być uzależniony od 
okresu niezbędnego do amortyzacji 
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kosztów inwestycji na nowych rynkach”.

Or. de

Uzasadnienie

Przepisy regulujące sieci dostępu następnej generacji muszą uwzględniać znaczne ryzyko 
takich inwestycji. Wobec tego należy wprowadzić odpowiednie zmiany do dotychczasowego 
systemu regulacji, który musi obejmować przede wszystkim mechanizmy stosownego podziału 
ryzyka między inwestora a podmiot mający prawo do korzystania z dostępu.

Poprawka 674
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 c (nowy)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8c) W art. 13 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„1a. W przypadku gdy zawarcie 
dobrowolnej umowy handlowej jest 
niemożliwe, krajowy organ regulacyjny 
może określić zasady dostępu do sieci 
dostępu nowej generacji, zapewniając, że 
podmioty ubiegające się o uzyskanie 
dostępu będą miały rozsądny udział 
w ryzyku ponoszonym przez operatora 
inwestycyjnego. Umowy dotyczące 
podziału ryzyka mogą przewidywać 
płatność z góry, pokrywającą premię za 
ryzyko dla określonej liczby wejść 
w konkretnych regionach, lub przyjąć 
formę długoterminowych umów dostępu 
określających minimalne ilości dla 
danych okresów. Umowy 
krótkoterminowe bez określonych ilości 
minimalnych obejmują premię cenową, 
pokrywającą ryzyko inwestycyjne 
inwestora przy założeniu, że inwestor 
ponosi pełne ryzyko inwestycyjne. 
Długoterminowe umowy dostępu 
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odzwierciedlają okres konieczny dla 
umożliwienia amortyzacji kosztów 
inwestycyjnych na nowych rynkach.”

Or. en

Uzasadnienie

Regulacja sieci dostępu nowej generacji musi uwzględniać znaczne ryzyko wiążące się z 
decyzją o podjęciu inwestycji. W przypadku niepowodzenia inwestycji środki na nią zostają 
„utopione”, a inwestycja przynosi stratę. Dlatego też podejście regulacyjne musi zostać 
zmodyfikowane, aby osiągnąć istotny podział ryzyka między inwestora i podmiot ubiegający 
się o uzyskanie dostępu, ponieważ w innym przypadku inwestor będzie jedyną stroną, która 
ponosi całe ryzyko inwestycyjne, podczas gdy strony trzecie mogłyby uzyskać dostęp do 
nowych sieci bez ponoszenia żadnego ryzyka.

Poprawka 675
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 c (nowy)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8c) 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 przedsiębiorstwa zapewniającego 
dostęp będzie przynajmniej odpowiadał 
kosztom kapitałowym związanym 
z inwestycją oraz połączonym z nią 
ryzykiem.”

Or. en

Uzasadnienie

Kluczową kwestią w nadchodzących latach będzie stworzenie wystarczających zachęt dla 
inwestycji w nowe, szybkie sieci, które będą wspierały innowacje w bogatych w treści 
usługach internetowych. Takie sieci mają ogromny potencjał w zakresie zapewniania korzyści 
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konsumentom w całej Unii Europejskiej. W związku z tym bardzo istotne jest, aby nie istniał 
opór dla trwałych inwestycji w zakresie rozwoju tych nowych sieci, jednocześnie należy 
wzmacniać konkurencję i zwiększać wybór konsumenta.

Poprawka 676
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 c (nowy)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

  (8c) 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 przedsiębiorstwa zapewniającego 
dostęp będzie przynajmniej odpowiadał 
kosztom kapitałowym związanym 
z inwestycją oraz połączonym z nią 
ryzykiem.”

Or. en

Uzasadnienie

Kluczową kwestią w nadchodzących latach będzie stworzenie wystarczających zachęt dla 
inwestycji w nowe, szybkie sieci, które będą wspierały innowacje w bogatych w treści 
usługach internetowych.

Poprawka 677
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 c (nowy)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8c) W art. 13 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„1a. Określając zasady dostępu do sieci 
dostępu nowej generacji, krajowe organy 
regulacyjne zapewniają, że podmioty 
ubiegające się o uzyskanie dostępu będą 
miały rozsądny udział w ryzyku 
ponoszonym przez operatora 
inwestycyjnego. Umowy dotyczące 
podziału ryzyka mogą przewidywać 
płatność z góry, pokrywającą premię za 
ryzyko dla określonej liczby wejść 
w konkretnych regionach, lub przyjąć 
formę długoterminowych umów dostępu 
określających minimalne ilości dla 
danych okresów. Umowy 
krótkoterminowe bez określonych ilości 
minimalnych obejmują premię cenową, 
pokrywającą ryzyko inwestycyjne 
inwestora przy założeniu, że inwestor 
ponosi pełne ryzyko inwestycyjne. Ceny 
dostępu dla tego typu długoterminowych i 
krótkoterminowych umów dostępu mogą 
zostać określone zgodnie z ust. 4a. 
Długoterminowe umowy dostępu 
odzwierciedlają okres konieczny dla 
umożliwienia amortyzacji kosztów 
inwestycyjnych na nowych rynkach.”

Or. en

Uzasadnienie

Art. Art. 13 ust. 1a (łącznie z ust. 4a) wprowadza opcjonalny model, który rozróżnia między 
umowami o podziale ryzyka a krótkoterminowymi umowami przewidującymi premię za 
ryzyko. Celem jest połączenie zachęt inwestycyjnych z możliwościami dostępu dla podmiotów 
ubiegających się o uzyskanie dostępu, tak aby operatorzy ci mieli możliwość wyboru 
odpowiedniego rodzaju umowy dostępu, dostosowanej do modelu ich przedsiębiorstwa. Nowy 
system dostępu zapewnia inwestorom stabilność i przewidywalność, a podmiotom 
ubiegajacym się o uzyskanie dostępu - elastyczność. 
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Poprawka 678
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 d (nowy)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8d) W art. 13 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
"1b. Jeżeli krajowy organ regulacyjny 
określa zasady dostępu do sieci dostępu 
nowej generacji, może on nakazać, aby 
podmioty ubiegające się o uzyskanie 
dostępu miały rozsądny udział w ryzyku 
ponoszonym przez operatora 
inwestycyjnego. Umowy dotyczące 
podziału ryzyka mogą przewidywać 
płatność z góry, pokrywającą premię za 
ryzyko dla określonej liczby wejść 
w konkretnych regionach, lub przyjąć 
formę długoterminowych umów dostępu 
określających minimalne ilości dla 
danych okresów.”

Or. en

Uzasadnienie

Regulacje dotyczące sieci nowej generacji mogą uwzględniać ryzyko związane z decyzją 
inwestycyjną. Podział ryzyka można osiągnąć poprzez umożliwienie dostępu na bazie 
płatności z góry lub długoterminowych umów dostępu, określających minimalne ilości 
zakupów. Umowy krótkoterminowe bez określonych ilości minimalnych mogą obejmować 
premię cenową, pokrywającą ryzyko inwestycyjne inwestora przy założeniu, że inwestor 
ponosi pełne ryzyko inwestycyjne. Długoterminowe umowy dostępu mogą odzwierciedlać 
okres konieczny dla umożliwienia amortyzacji kosztów inwestycyjnych na nowych rynkach.
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Poprawka 679
Erika Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 e (nowy)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8e) W art. 13 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„4a. Krajowe organy regulacyjne 
gwarantują, że uregulowanie cen dostępu 
przewidzianych w długoterminowych 
umowach dotyczących podziału ryzyka 
jest dostosowane do długofalowego 
wzrostu kosztów ponoszonych przez 
sprawnego operatora, z uwzględnieniem 
szacunkowego wskaźnika penetracji 
nowych rynków przez operatora oraz 
włączenia premii za ryzyko do cen dostępu 
przewidzianych w umowach 
krótkoterminowych. Wraz z postępującą 
penetracją rynku przez nowe sieci dostępu 
tego rodzaju premie za ryzyko są 
stopniowo eliminowane. Sprawdzenia 
ograniczenia marży nie stosuje się do 
umów krótkoterminowych, jeśli naliczana 
jest premia za ryzyko.”

Or. en

Uzasadnienie

Ust. 4a wprowadza rozróżnienie między cenami dostępu w przypadku umów dotyczących 
podziału kosztów i umów krótkoterminowych. Sprawdzenia ograniczenia marży dokonuje się 
w przypadku umów dotyczących podziału ryzyka, ale nie w przypadku umów 
krótkoterminowych, w innym razie inwestor zostałby pozbawiony niezbędnej elastyczności w 
ustalaniu cen penetracji. Ceny penetracji muszą odzwierciedlać proces rozpoznania sposobu, 
w jaki nowe produkty są przyjmowane; wszelkie uregulowania niedopuszczające 
elastyczności cen penetracji przyniosłyby efekt przeciwny do zamierzonego.
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Poprawka 680
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 e (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 13 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8e) Do art. 13 dodaje się następujący 
ustęp:
„4a. W przypadku regulacji cen dostępu 
krajowe organy regulacyjne powinny 
umożliwić zaangażowanemu operatorowi 
uwzględnienie w swojej kalkulacji 
kosztowej również kosztów 
wykraczających poza długofalowe koszty 
przyrostowe wydajnie pracującego 
operatora, jeżeli koszty te wynikają z 
przepisów prawnych lub są należycie 
uzasadnione. Do kosztów takich zalicza 
się m.in. koszty, które są konieczne ze 
względu na utrzymanie istniejącej sieci 
(legacy) jednocześnie z siecią dostępu 
nowej generacji, jeżeli koszty te wspierają 
trwałą konkurencję lub są źródłem 
dodatkowych korzyści dla konsumentów”.

Or. de

Uzasadnienie

Przepisy regulujące sieci dostępu następnej generacji muszą uwzględniać znaczne ryzyko 
takich inwestycji. Wobec tego należy wprowadzić odpowiednie zmiany do dotychczasowego 
systemu regulacji, który musi obejmować przede wszystkim mechanizmy stosownego podziału 
ryzyka między inwestora a podmiot mający prawo do korzystania z dostępu.

Poprawka 681
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 f (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 13 – ustęp 4 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8f) Do art. 13 dodaje się następujący 
ustęp:
„4b. Krajowe organy regulacyjne dbają o 
to, aby regulacja cen dostępu w przypadku 
długoterminowych umów w sprawie 
dostępu miała miejsce w oparciu o 
długoterminowe koszty przyrostowe 
wydajnie pracującego operatora, a także o 
to, aby uwzględniała ona stopę penetracji, 
obliczoną przez operatora dla nowego 
rynku, a ceny w przypadku 
krótkoterminowych umów w sprawie 
dostępu zawierały premię za ryzyko. Tego 
rodzaju premie za ryzyko zostaną 
zniesione wraz z postępującą penetracją 
nowego rynku, np. coraz większą 
penetracją podłączeń nowej generacji. W 
okresie tym ceny za świadczenia 
wcześniejsze mogą być ustalone na 
poziomie wyższym od cen dla odbiorców 
końcowych”.

Or. de

Uzasadnienie

Przepisy regulujące sieci dostępu nowej generacji muszą uwzględniać znaczne ryzyko takich 
inwestycji. Wobec tego należy wprowadzić odpowiednie zmiany do dotychczasowego systemu 
regulacji, który musi obejmować przede wszystkim mechanizmy stosownego podziału ryzyka 
między inwestora a podmiot mający prawo do korzystania z dostępu.

Poprawka 682
Astrid Lulling

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 683
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 13 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Artykuł 13a skreślony

Rozdział funkcjonalny

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

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

2. W przypadku zamiaru nałożenia przez 
krajowy organ regulacyjny obowiązku 
rozdziału funkcjonalnego, organ ten 
składa do Komisji wniosek obejmujący.
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a) dowody wskazujące na to, że nałożenie 
odpowiednich obowiązków spośród 
obowiązków wskazanych w art. 9-13 w 
celu zapewnienia skutecznej konkurencji 
po dokonaniu skoordynowanej analizy 
odnośnych rynków zgodnie z procedurą 
analizy rynków określoną w art. 16 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej) nie odniosło skutku i nie 
odniesie trwałego skutku w postaci 
zapewnienia skutecznej konkurencji oraz 
że istnieją ważne i utrzymujące się 
problemy z konkurencją/zakłócenia rynku 
zidentyfikowane na szeregu z tych rynków 
produktów

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

c) projekt proponowanego środka.

3. Projektowany środek musi obejmować 
następujące elementy:

a) dokładny charakter i poziom rozdziału, 
ze wskazaniem w szczególności statusu 
prawnego oddzielnej jednostki 
organizacyjnej;

b) identyfikację majątku oddzielnej 
jednostki organizacyjnej i produktów lub 
usług dostarczanych przez tą jednostkę;

c) rozwiązania w zakresie zarządzania 
zapewniające niezależność personelu 
zatrudnionego przez oddzielną jednostkę 
organizacyjną i odpowiednią strukturę 
zachęt;

d) zasady zapewniające przestrzeganie 
obowiązków;
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e) zasady zapewniające przejrzystość 
procedur operacyjnych, w szczególności w 
odniesieniu do innych zainteresowanych;

f) program monitorowania zapewniający 
przestrzeganie wymagań, obejmujący 
m.in. publikację corocznego 
sprawozdania.

4. Po uzyskaniu decyzji Komisji dotyczącej 
projektowanego środka przyjętego zgodnie 
z art. 8 ust. 3, krajowy organ regulacyjny 
przeprowadza skoordynowaną analizę 
różnych rynków związanych z siecią 
dostępu zgodnie z procedurą określoną w 
art. 16 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej). Na podstawie swojej oceny 
krajowy organ regulacyjny nakłada, 
utrzymuje, zmienia lub cofa obowiązki 
zgodnie z art. 6 i 7 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej).

5. Przedsiębiorstwo, któremu nakazano 
rozdział funkcjonalny, może podlegać 
każdemu z obowiązków określonych w art.
9–13 na każdym z rynków, na którym 
uznano, że ma ono znaczącą pozycję 
rynkową zgodnie z art. 16 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej) lub 
każdemu innemu obowiązkowi 
zatwierdzonemu przez Komisję zgodnie z 
art. 8 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Die funktionelle Separierung vertikal integrierter Telekommunikationsunternehmen stellt 
einen massiven, nicht verhältnismäßigen Eingriff in die Rechte der Unternehmen dar. Ein 
derart einschneidendes Instrument zur Wettbewerbssicherung wäre aber nur dann 
erforderlich, wenn die bisherige Regulierung der Zugangsmärkte fehlgeschlagen wäre oder 
fehlzuschlagen droht. Derartiges hat nicht einmal die Europäische Kommission feststellen 
können. Vielmehr gewährleisten die bereits geltenden Regelungen einen hinreichenden 
Zugang von Wettbewerbern zur Infrastruktur eines Netzbetreibers mit erheblicher 
Marktmacht. Der Vorschlag der Kommission ist daher abzulehnen.
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Poprawka 684
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a skreślony
Rozdział funkcjonalny

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

Or. es

Uzasadnienie

Artykuł ten jest zbędny, gdyż obecne ramy prawne przewidują już wystarczającą podstawę 
prawną, umożliwiającą krajowym organom regulacyjnym wprowadzanie rozdziału 
funkcjonalnego (art. 8 ust. 3 dyrektywy o dostępie). Możliwość ta jest już także uwzględniona 
w przepisach o konkurencji. Wreszcie, z praktycznego punktu widzenia, ponieważ możliwość 
ta już istnieje, art. 13a może zostać źle odczytany przez sektor w momencie, gdy konieczne jest 
zastosowanie sieci nowej generacji, a w związku z tym konieczne są odpowiednie inwestycje 
na ich uruchomienie.

Poprawka 685
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 13 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Artykuł 13a skreślony
Rozdział funkcjonalny

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



PE407.731v01-00 78/103 AM\726891PL.doc

PL

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

Or. de

Uzasadnienie

Funkcjonalne rozdzielenie nie może służyć jako środek prawny. Jeżeli już się je wprowadzi, 
trudno jest znieść je ponownie. Może ono prowadzić do ponownej monopolizacji dostępu do 
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sieci i wymagać przez to stałej regulacji. Z powodu braku pewności w zakresie planowania 
rozdzielenie utrudnia podejmowanie decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie 
zintegrowanym pionowo, a zatem uniemożliwi realizację sieci szybkiego dostępu nowej 
generacji.

Poprawka 686
Nikolaos Vakalis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Artykuł 13a skreślony
Rozdział funkcjonalny

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

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

2. W przypadku zamiaru nałożenia przez 
krajowy organ regulacyjny obowiązku 
rozdziału funkcjonalnego, organ ten 
składa do Komisji wniosek obejmujący.
a) dowody wskazujące na to, że nałożenie 
odpowiednich obowiązków spośród 
obowiązków wskazanych w art. 9-13 w 
celu zapewnienia skutecznej konkurencji 
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po dokonaniu skoordynowanej analizy 
odnośnych rynków zgodnie z procedurą 
analizy rynków określoną w art. 16 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej) nie odniosło skutku i nie 
odniesie trwałego skutku w postaci 
zapewnienia skutecznej konkurencji oraz 
że istnieją ważne i utrzymujące się 
problemy z konkurencją/zakłócenia rynku 
zidentyfikowane na szeregu z tych rynków 
produktów

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

c) projekt proponowanego środka.

3. Projektowany środek musi obejmować 
następujące elementy:

a) dokładny charakter i poziom rozdziału, 
ze wskazaniem w szczególności statusu 
prawnego oddzielnej jednostki 
organizacyjnej;

b) identyfikację majątku oddzielnej 
jednostki organizacyjnej i produktów lub 
usług dostarczanych przez tą jednostkę;

c) rozwiązania w zakresie zarządzania 
zapewniające niezależność personelu 
zatrudnionego przez oddzielną jednostkę 
organizacyjną i odpowiednią strukturę 
zachęt;

d) zasady zapewniające przestrzeganie 
obowiązków;

e) zasady zapewniające przejrzystość 
procedur operacyjnych, w szczególności w 
odniesieniu do innych zainteresowanych;

f) program monitorowania zapewniający 



PE407.731v01-00 82/103 AM\726891PL.doc

PL

przestrzeganie wymagań, obejmujący 
m.in. publikację corocznego 
sprawozdania.

4. Po uzyskaniu decyzji Komisji 
dotyczącej projektowanego środka 
przyjętego zgodnie z art. 8 ust. 3, krajowy 
organ regulacyjny przeprowadza 
skoordynowaną analizę różnych rynków 
związanych z siecią dostępu zgodnie z 
procedurą określoną w art. 16 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej). Na 
podstawie swojej oceny krajowy organ 
regulacyjny nakłada, utrzymuje, zmienia 
lub cofa obowiązki zgodnie z art. 6 i 7 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej).

5. Przedsiębiorstwo, któremu nakazano 
rozdział funkcjonalny, może podlegać 
każdemu z obowiązków określonych w art. 
9–13 na każdym z rynków, na którym 
uznano, że ma ono znaczącą pozycję 
rynkową zgodnie z art. 16 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej) lub 
każdemu innemu obowiązkowi 
zatwierdzonemu przez Komisję zgodnie z 
art. 8 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Rozdział funkcjonalny to zaawansowane narzędzie, odpowiednie dla rynków nasyconych. 
Zmieni się on w środek zniechęcający przedsiębiorstwa wertykalnie zintegrowane do 
inwestycji w nowe sieci lub modernizację istniejących, a w konsekwencji będzie negatywnie 
wpływać na rozwój szybkiej sieci dostępu nowej generacji. Zamiast rozdziału funkcjonalnego 
za pośrednictwem BERT należy zapewnić krajowym organom regulacyjnym dokładniejsze 
wytyczne dotyczące większej przejrzystości w odniesieniu do uwolnienia pętli lokalnej, co 
obecne ramy przewidują.
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Poprawka 687
Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Krajowy organ regulacyjny może 
nałożyć na zintegrowane wertykalnie 
przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami art. 
8, a w szczególności z drugim akapitem 
art. 8 ust. 3, obowiązek umieszczenia 
działalności związanej z hurtowym 
zapewnianiem produktów dostępu w 
niezależnie działającej jednostce 
organizacyjnej przedsiębiorstwa, przy 
czym:

Or. en

Poprawka 688
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 13 a – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Krajowy organ regulacyjny może 
nałożyć na zintegrowane wertykalnie 
przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami art. 
8, a w szczególności z drugim akapitem 
art. 8 ust. 3, obowiązek umieszczenia 
działalności związanej z hurtowym 
zapewnianiem produktów dostępu w 
niezależnie działającej jednostce 
organizacyjnej przedsiębiorstwa. Przepis 
ten stosuje się tylko w przypadku 
zaistnienia trwałych problemów z 
zapewnieniem konkurencyjności na 
rynku.
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Or. pl

Uzasadnienie

Proponowane zalecenie podyktowane jest koniecznością zagwarantowania niezbędnej 
skuteczności w realizacji art. 13a pkt. 1.

Poprawka 689
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Krajowy organ regulacyjny może 
nałożyć jako środek nadzwyczajny, na 
zintegrowane wertykalnie 
przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami art. 
8, a w szczególności z drugim akapitem 
art. 8 ust. 3, obowiązek umieszczenia 
działalności związanej z hurtowym 
zapewnianiem produktów dostępu w 
niezależnie działającej jednostce 
organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 690
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Krajowy organ regulacyjny może 
nałożyć na zintegrowane wertykalnie 
przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami 
art. 8, a w szczególności z drugim 

1. Krajowy organ regulacyjny może, 
w ramach nadzwyczajnego środka 
regulacyjnego, nałożyć, jako środek 
nadzwyczajny, na zintegrowane 



AM\726891PL.doc 85/103 PE407.731v01-00

PL

akapitem art. 8 ust. 3, obowiązek 
umieszczenia działalności związanej 
z hurtowym zapewnianiem produktów 
dostępu w niezależnie działającej jednostce 
organizacyjnej przedsiębiorstwa.

wertykalnie przedsiębiorstwa, zgodnie 
z przepisami art. 8, a w szczególności 
z drugim akapitem art. 8 ust. 3, obowiązek 
umieszczenia działalności związanej 
z hurtowym zapewnianiem produktów 
dostępu w niezależnie działającej jednostce 
organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Or. ro

Uzasadnienie

Rozdział funkcjonalny powinien być środkiem nadzwyczajnym. W obszarach, w których 
poziom powszechności usług łączności jest bardzo niski, należy podejmować środki 
stymulujące inwestycje.

Poprawka 691
Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 692
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Taka jednostka organizacyjna dostarcza 
produkty i usługi dostępu wszystkim 
przedsiębiorstwom, w tym innym 
jednostkom działającym w ramach 
swojego przedsiębiorstwa, w takich 
samych terminach i na tych samych 
warunkach, w tym dotyczących poziomów 
cen i usług, przy użyciu tych samych 
systemów i procesów. Krajowe organy 
regulacyjne mogą nakładać obowiązki 
w zakresie rozdziału funkcjonalnego na 
rynkach, na których istnieje konkurencja
w dziedzinie infrastruktury dostępu dla 
odbiorców końcowych oraz na których 
poziom powszechności usług stacjonarnej 
telefonii jest bardzo niski, lecz tylko 
w sytuacji, gdy wszystkie inne środki 
stymulujące konkurencję zawiodły.

Or. ro

Uzasadnienie

Rozdział funkcjonalny powinien być środkiem nadzwyczajnym. W obszarach, w których 
poziom powszechności usług łączności jest bardzo niski, należy podejmować środki 
stymulujące inwestycje.

Poprawka 693
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 9
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 a – ustęp 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dowody wskazujące na to, że nałożenie 
odpowiednich obowiązków spośród 
obowiązków wskazanych w art. 913 w celu 
zapewnienia skutecznej konkurencji po 
dokonaniu skoordynowanej analizy 
odnośnych rynków zgodnie z procedurą 
analizy rynków określoną w art. 16 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej) nie odniosło skutku i nie 
odniesie trwałego skutku w postaci 
zapewnienia skutecznej konkurencji oraz 
że istnieją ważne i utrzymujące się 
problemy z konkurencją/zakłócenia rynku 
zidentyfikowane na szeregu z tych rynków 
produktów

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

Or. en

Poprawka 694
Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) krajowy organ regulacyjny podjął 
wszelkie niezbędne kroki w celu 
wyegzekwowania odpowiednich 
obowiązków spośród obowiązków 
określonych w art. 9-13, uwzględniając 
najlepsze wzorce europejskich krajowych 
organów regulacyjnych, i upłynął 
odpowiedni czas pozwalający na pełne 
wdrożenie tych środków;
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Poprawka 695
Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ab) w racjonalnym terminie istnieją 
niewielkie szanse lub nie ma żadnych 
szans na konkurencję w dziedzinie 
infrastruktury;

Or. en

Poprawka 696
Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ac) organ regulacyjny może wykazać, że 
koszty wynikające z obowiązku, który ma 
być nałożony na przedsiębiorstwo, w tym 
oczekiwany wpływu na organ regulacyjny, 
na zachęty przedsiębiorstwa do 
inwestowania w sieć, jak i na innych 
zainteresowanych, a w szczególności na 
konkurencję w dziedzinie infrastruktury 
oraz potencjalne skutki dla konsumentów, 
są zdecydowanie niższe niż powstałe 
korzyści;

Or. en
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Poprawka 697
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 9
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 a – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 698
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 9
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 a – ustęp 2 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku zamiaru nałożenia przez 
krajowy organ regulacyjny obowiązku 
rozdziału funkcjonalnego, organ ten 
składa do Komisji wniosek obejmujący.

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

Or. en
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Poprawka 699
Mary Honeyball

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 9
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 a – ustęp 2 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku zamiaru nałożenia przez 
krajowy organ regulacyjny obowiązku 
rozdziału funkcjonalnego, organ ten składa 
do Komisji wniosek obejmujący.

Poprawka nie dotyczy polskiej części 
językowej

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku wystąpienia poważnych ekonomicznych wąskich gardeł krajowe organy 
regulacyjne muszą mieć możliwość zastosowania rozdziału funkcjonalnego jako środka 
naprawczego, który pełniłby funkcję zachęty dla operatorów do proponowania 
niedyskryminacyjnych warunków. Wymaganie jednak, aby przed zaproponowaniem rozdziału 
funkcjonalnego krajowe organy regulacyjne przedstawiły dowody, że konkurencja nie 
odniosła trwałego skutku, mogłoby prowadzić do niepotrzebnego opóźnienia w ustanowieniu 
konkurencyjnego rynku.  W ten sposób rozdział funkcjonalny może praktycznie stać się 
niedostępny dla krajowych organów regulacyjnych.

Poprawka 700
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) dowody wskazujące na to, że istnieją 
ważne i utrzymujące się problemy z 
konkurencją/zakłócenia rynku 
zidentyfikowane na szeregu z tych rynków 
produktów oraz że środek ten stanowiłby 
najbardziej efektywny i skuteczny sposób 
wprowadzenia w życie środków 
naprawczych mających na celu 
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ramowej) nie odniosło skutku i nie 
odniesie trwałego skutku w postaci 
zapewnienia skutecznej konkurencji oraz 
że istnieją ważne i utrzymujące się 
problemy z konkurencją/zakłócenia rynku 
zidentyfikowane na szeregu z tych rynków 
produktów

rozwiązanie takich problemów lub 
eliminację zakłóceń. 

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 701
Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dowody wskazujące na to, że nałożenie 
odpowiednich obowiązków spośród 
obowiązków wskazanych w art. 913 w celu 
zapewnienia skutecznej konkurencji po 
dokonaniu skoordynowanej analizy 
odnośnych rynków zgodnie z procedurą 
analizy rynków określoną w art. 16 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej) nie odniosło skutku i nie 
odniesie trwałego skutku w postaci 
zapewnienia skutecznej konkurencji oraz 
że istnieją ważne i utrzymujące się 
problemy z konkurencją/zakłócenia rynku 

a) dowody wskazujące na to, że warunki 
wymienione w ust. 1 zostały spełnione.
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zidentyfikowane na szeregu z tych rynków 
produktów

Or. en

Poprawka 702
Mary Honeyball

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) dowody wskazujące na to, że 
nałożenie odpowiednich obowiązków 
spośród obowiązków wskazanych w art. 
9-13 w celu zapewnienia skutecznej 
konkurencji po dokonaniu 
skoordynowanej analizy odnośnych 
rynków nie odniosło skutku i nie 
odniesie trwałego skutku w postaci 
zapewnienia skutecznej konkurencji oraz 
że środek ten stanowiłby najbardziej 
efektywny i skuteczny sposób 
wprowadzenia w życie środków 
naprawczych mających na celu 
eliminację takich zakłóceń.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku wystąpienia poważnych ekonomicznych wąskich gardeł krajowe organy 
regulacyjne muszą mieć możliwość zastosowania rozdziału funkcjonalnego jako środka 
naprawczego, który pełniłby funkcję zachęty dla operatorów do proponowania 
niedyskryminacyjnych warunków. Wymaganie jednak, aby przed zaproponowaniem rozdziału 
funkcjonalnego krajowe organy regulacyjne przedstawiły dowody, że konkurencja nie 
odniosła trwałego skutku, mogłoby prowadzić do niepotrzebnego opóźnienia w ustanowieniu 
konkurencyjnego rynku.  W ten sposób rozdział funkcjonalny może praktycznie stać się 
niedostępny dla krajowych organów regulacyjnych.
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Poprawka 703
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) dowody wskazujące na to, że nałożenie 
odpowiednich obowiązków spośród 
obowiązków wskazanych w art. 9-13 w 
celu zapewnienia skutecznej konkurencji 
po dokonaniu analizy odnośnego rynku
zgodnie z procedurą analizy rynków 
określoną w art. 16 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej) nie 
spowodowało i nie spowoduje rozwiązania 
problemów z konkurencją na tym rynku. 

Or. en

Uzasadnienie

Rozdziału funkcjonalnego nie należy uważać za ostateczny środek naprawczy, gdy wszystkie 
inne środki zawiodą, a rynki zostaną zmonopolizowane, lecz raczej za środek, który należy 
zastosować, jeśli stanowi on najbardziej efektywne i skuteczne rozwiązanie problemów w 
zakresie konkurencji, określonych przez krajowe organy regulacyjne. Powodem skreślenia lit. 
b) jest fakt, że zgodnie z art. 6 i 8 dyrektywy ramowej wymóg przeprowadzenia konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i podejmowania decyzji w sprawie przyjęcia proporcjonalnych 
środków z uwzględnieniem analizy społeczno-ekonomicznej już istnieje.

Poprawka 704
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 9
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 a – ustęp 2 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 705
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) analizę kosztów i korzyści wynikających 
z zastosowanego środka, w tym jego
oczekiwanego wpływu na organ 
regulacyjny, na przedsiębiorstwo i na 
inwestycje, konkurencję i konsumentów;

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ rozdział funkcjonalny może udostępnić Urzędowi i operatorowi podlegającemu 
regulacji środki upraszczające egzekwowanie prawa, organy regulacyjne powinny mieć 
możliwość zastosowania takich środków w sposób dalekowzroczny (w przypadku poważnych, 
utrzymujących się wąskich gardeł), a nie jedynie po długim okresie nieegzekwowania praw, 
który oznacza, że środki naprawcze przez długi czas były nieskuteczne (i z tego powodu 
konkurencji nie udało się rozwinąć). Ważne jest, aby odnosić się do „skutecznej” konkurencji, 
jako że może istnieć konkurencja w dziedzinie infrastruktury niezdolna do skutecznego 
ograniczenia działań dominującego operatora (jak ma to miejsce w Wielkiej Brytanii).
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Poprawka 706
Mary Honeyball

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) analizę kosztów i korzyści wynikających 
z zastosowanego środka, w tym jego
oczekiwanego wpływu na organ 
regulacyjny, na przedsiębiorstwo i na 
inwestycje, konkurencję i konsumentów;

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku wystąpienia poważnych ekonomicznych wąskich gardeł krajowe organy 
regulacyjne muszą mieć możliwość zastosowania rozdziału funkcjonalnego jako środka 
naprawczego, który pełniłby funkcję zachęty dla operatorów do proponowania 
niedyskryminacyjnych warunków. Wymaganie jednak, aby przed zaproponowaniem rozdziału 
funkcjonalnego krajowe organy regulacyjne przedstawiły dowody, że konkurencja nie 
odniosła trwałego skutku, mogłoby prowadzić do niepotrzebnego opóźnienia w ustanowieniu 
konkurencyjnego rynku.  W ten sposób rozdział funkcjonalny może praktycznie stać się 
niedostępny dla krajowych organów regulacyjnych.

Poprawka 707
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Rozdziału funkcjonalnego nie należy uważać za ostateczny środek naprawczy, gdy wszystkie 
inne środki zawiodą, a rynki zostaną zmonopolizowane, lecz raczej za środek, który należy 
zastosować, jeśli stanowi on najbardziej efektywne i skuteczne rozwiązanie problemów w 
zakresie konkurencji, określonych przez krajowe organy regulacyjne. Powodem skreślenia lit. 
b) jest fakt, że zgodnie z art. 6 i 8 dyrektywy ramowej wymóg przeprowadzenia konsultacji z 
zainteresowanymi stronami i podejmowania decyzji w sprawie przyjęcia proporcjonalnych 
środków z uwzględnieniem analizy społeczno-ekonomicznej już istnieje.

Poprawka 708
Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) projekt proponowanego środka. skreślona

Or. en

Poprawka 709
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 13 b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13b skreślony
Dobrowolny podział zintegrowanego 

wertykalnie przedsiębiorstwa
1. Przedsiębiorstwa, które uznano za 
posiadające znaczącą pozycję na jednym 
lub kilku odnośnych rynkach zgodnie z 
art. 16 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej), informują z wyprzedzeniem 
krajowy organ regulacyjny o zamiarze 
przeniesienia środków majątkowych 
lokalnej sieć dostępu albo ich znacznej 
części na oddzielną osobę prawną mającą 
innego właściciela albo o zamiarze 
ustanowienia oddzielnej jednostki 
organizacyjnej w celu dostarczania 
wszystkim usługodawcom detalicznym, w 
tym własnym jednostkom detalicznym, w 
pełni równoważnych produktów dostępu.

2. Krajowy organ regulacyjny ocenia 
wpływ zamierzonej transakcji na 
istniejące obowiązki regulacyjne na 
podstawie dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej).
W tym celu krajowy organ regulacyjny 
przeprowadza skoordynowaną analizę 
różnych rynków związanych z siecią 
dostępu zgodnie z procedurą określoną w 
art. 16 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej).
Na podstawie swojej oceny krajowy organ 
regulacyjny nakłada, utrzymuje, zmienia 
lub cofa obowiązki zgodnie z art. 6 i 7 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej).
3. Prawnie lub operacyjnie rozdzielona 
jednostka organizacyjna może podlegać 
każdemu z obowiązków określonych w art. 
9–13 na każdym z rynków, na którym 
uznano ją za posiadająca znaczącą 
pozycję rynkową zgodnie z art. 16 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej) lub każdemu innemu 
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obowiązkowi zatwierdzonemu przez 
Komisję zgodnie z art. 8 ust. 3.”

Or. de

Uzasadnienie

Dobrowolna sprzedaż sieci nie powinna być przedmiotem uregulowań prawnych. Należy 
przeanalizować ewentualny wpływ na konkurencję w ramach istniejących krajowych i 
europejskich przepisów dotyczących konkurencji. Wniosek Komisji należy w tym miejscu 
odrzucić.

Poprawka 710
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 10 a (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Dodaje się następujący artykuł:
„Artykuł 19a
Wygaśnięcie

Artykuły 8–13 przestają obowiązywać z 
dniem 1 stycznia 2014 r.”.

Or. de

Uzasadnienie

Po 5 latach należy zagwarantować kontrolę przejścia z wcześniejszych uregulowań do 
stosowania ogólnego prawa o konkurencji w dziedzinie telekomunikacji.

Poprawka 711
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 10 b (nowy)
Dyrektywa 2002/19/WE
Załącznik II – część wprowadzająca – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) W części wprowadzającej załącznika 
II lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a) „podpętla lokalna” oznacza 
częściową pętlę lokalną łączącą punkt 
zakończenia sieci [...] z punktem 
koncentracji lub z konkretnym 
pośrednim punktem dostępu 
w stacjonarnej publicznej sieci 
łączności elektronicznej, w której 
połączenie może podlegać ocenie 
technicznej;” 

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka aktualizuje opis dostępu wynikającego z dominacji w pętli lokalnej 
w dyrektywie o dostępie, aby zagwarantować neutralność technologiczną oraz zapewnić 
zgodność z nową definicją zawartą w zaleceniu Komisji w sprawie właściwych rynków. Zanim 
poprawki zostaną przyjęte, wiele pętli może składać się w pełni lub częściowo ze światłowodu, 
dlatego do zapewnienia aktualności ram na przyszłość wymagana jest neutralność 
technologiczna.

Poprawka 712
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 10 c (nowy)
Dyrektywa 2002/19/WE
Załącznik II – część wprowadzająca – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10c) W części wprowadzającej załącznika 
II lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:

„c) „pełny uwolniony dostęp do pętli 
lokalnej” oznacza zapewnienie 
beneficjentowi dostępu do pętli 
lokalnej lub podpętli lokalnej 
notyfikowanego operatora 
upoważniające do pełnego 
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wykorzystania możliwości 
infrastruktury sieci;”

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki złożonej przez Gunara Hökmarka do załącznika II akapitu 1 
litery a).

Poprawka 713
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 10 d (nowy)
Dyrektywa 2002/19/WE
Załącznik II – część wprowadzająca – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10d) W części wprowadzającej załącznika 
II lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:
„d) „współdzielony dostęp do pętli 
lokalnej" oznacza zapewnienie 
beneficjentowi dostępu do pętli lokalnej 
lub podpętli lokalnej notyfikowanego
operatora, upoważniające do 
wykorzystania określonych możliwości 
infrastruktury sieci, takich jak niektóre 
dostępne częstotliwości i długości fali, na 
przykład części niegłosowego pasma 
częstotliwości pary skręconych 
metalowych przewodów; [...]”

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki złożonej przez Gunara Hökmarka do załącznika II akapitu 1 
litery a).
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Poprawka 714
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 10 e (nowy)
Dyrektywa 2002/19/WE
Załącznik II – część wprowadzająca – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10e) Do części wprowadzającej 
załącznika II dodaje się następującą 
literę:

„da) „hurtowy dostęp szerokopasmowy” 
oznacza niefizyczny lub wirtualny 
dostęp sieciowy do lokalnej pętli lub 
podpętli umożliwiający obustronny 
przekaz danych za pośrednictwem 
lokalnej pętli lub podpętli do 
określonego punktu dostępu 
w stacjonarnej publicznej sieci 
łączności elektronicznej.”

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki złożonej przez Gunara Hökmarka do załącznika II akapitu 1 
litery a).

Poprawka 715
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 10 f (nowy)
Dyrektywa 2002/19/WE
Załącznik II – część A

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10f) W załączniku II część A otrzymuje 
następujące brzmienie:

„A. Warunki uwolnionego dostępu 
[...]



PE407.731v01-00 102/103 AM\726891PL.doc

PL

1. Elementy sieci, do których 
zapewnia się dostęp, obejmujące w 
szczególności następujące elementy, 
wraz ze stosownymi urządzeniami 
towarzyszącymi:

a) uwolniony dostęp do pętli lokalnych 
i podpętli lokalnych; 

b) dostęp kablowy umożliwiający 
instalację sieci dostępu i przesyłu 
wstecznego;

c) hurtowy dostęp szerokopasmowy 
w odpowiednich punktach sieci służący 
zapewnieniu skutecznej konkurencji 
krajowej i równorzędnej 
funkcjonalności uwolnionego dostępu 
w warunkach, w których dostęp ten nie 
jest możliwy ze względów technicznych 
lub gospodarczych;

2. Informacje dotyczące fizycznych 
punktów dostępowych, w tym szafek 
ulicznych i przełącznic, dostępności 
pętli lokalnych i podpętli, urządzeń 
przewodzących i do przesyłu wstecznego 
w określonych częściach sieci dostępu; 

3. Warunki techniczne związane 
z dostępem i wykorzystaniem pętli 
lokalnych, podpętli i przewodów, w tym 
specyfikacje techniczne par 
skręconych [...] przewodów i/lub 
światłowodów, dystrybutorów 
kablowych, przewodów i urządzeń 
towarzyszących;

4. Procedura zamówień i realizacji, 
ograniczenia w wykorzystaniu.”

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki złożonej przez Gunara Hökmarka do załącznika II akapitu 1 
litery a).
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Poprawka 716
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 10 g (nowy)
Dyrektywa 2002/19/WE
Załącznik II – część B – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10g) W części B załącznika II pkt 1 
otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Informacje dotyczące 
odpowiednich lokalizacji 
notyfikowanego operatora lub sprzętu.”

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka aktualizuje opis dostępu wynikającego z dominacji w pętli lokalnej 
w dyrektywie o dostępie, aby zagwarantować neutralność technologiczną oraz zapewnić 
zgodność z nową definicją zawartą w zaleceniu Komisji w sprawie właściwych rynków. Zanim 
poprawki zostaną przyjęte, wiele pętli może składać się w pełni lub częściowo ze światłowodu, 
dlatego do zapewnienia aktualności ram na przyszłość wymagana jest neutralność 
technologiczna.
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