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Poprawka 717
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) w art. 3 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. Globalne usługi telekomunikacyjne 
podlegają jedynie uproszczonej 
procedurze notyfikacji z 
wyszczególnieniem przy rejestracji 
działalności w zakresie usług łączności 
jako „globalnych usług 
telekomunikacyjnych”. Globalne usługi 
telekomunikacyjne to usługi w zakresie 
zarządzania danymi biznesowymi i usługi 
głosowe świadczone dla wielonarodowych 
przedsiębiorstw, posiadających siedziby w 
różnych krajach, a często na różnych 
kontynentach. Są to z natury rzeczy usługi 
transgraniczne, a w obrębie Europy -
usługi ogólnoeuropejskie.”

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z obecnie obowiązującymi ogólnymi przepisami ramowymi Unii Europejskiej, aby 
świadczyć usługi w skali ogólnoeuropejskiej w każdym państwie członkowskim, dostawcy 
globalnych usług telekomunikacyjnych (GTS) muszą spełniać krajowe warunki uzyskania 
zezwolenia. Takie warunki różnią się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich; 
odmienne są również obowiązki w zakresie zgodności nakładane przez krajowe systemy 
wydawania zezwoleń. Mając na względzie szczególny charakter rynku globalnych usług 
telekomunikacyjnych oraz jego sytuację pod kątem konkurencyjności uzasadnione byłoby 
poddanie podmiotów świadczących te usługi jedynie ograniczonemu i zharmonizowanemu 
procesowi wydawania zezwoleń.
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Poprawka 718
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) w art. 3 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. Globalne usługi telekomunikacyjne 
podlegają jedynie uproszczonej 
procedurze z wyszczególnieniem przy 
rejestracji działalności w zakresie usług 
łączności jako „globalnych usług 
telekomunikacyjnych”. Globalne usługi 
telekomunikacyjne to usługi w zakresie 
zarządzania danymi biznesowymi i usługi 
głosowe świadczone dla wielonarodowych 
przedsiębiorstw, posiadających siedziby w 
różnych krajach lub na różnych 
kontynentach. Są to z natury rzeczy usługi 
transgraniczne, a w obrębie Europy -
usługi ogólnoeuropejskie.”

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z obecnie obowiązującymi ogólnymi przepisami ramowymi Unii Europejskiej, aby 
świadczyć usługi w skali ogólnoeuropejskiej klientom biznesowym w każdym państwie 
członkowskim, dostawcy globalnych usług telekomunikacyjnych (GTS) muszą spełniać 
krajowe warunki uzyskania zezwolenia. Ponieważ takie warunki różnią się znacznie w 
poszczególnych państwach członkowskich, a także mając na względzie szczególny charakter 
rynku globalnych usług telekomunikacyjnych uzasadnione jest poddanie podmiotów 
świadczących te usługi jedynie ograniczonemu i zharmonizowanemu procesowi wydawania 
zezwoleń. Przyczyniłoby się do dalszego rozwoju usług ogólnoeuropejskich, a w szczególności 
rynku transgranicznej komunikacji korporacyjnej.
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Poprawka 719
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) w art. 3 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. Globalne usługi telekomunikacyjne 
podlegają bardziej uproszczonej 
procedurze notyfikacji z 
wyszczególnieniem przy rejestracji 
działalności w zakresie usług łączności 
jako „globalnych usług 
telekomunikacyjnych”. Globalne usługi 
telekomunikacyjne to usługi w zakresie 
zarządzania danymi biznesowymi i usługi 
głosowe świadczone dla wielonarodowych 
przedsiębiorstw, posiadających siedziby w 
różnych krajach, a często na różnych 
kontynentach. Są to z natury rzeczy usługi 
transgraniczne, a w obrębie Europy -
usługi ogólnoeuropejskie.”

Or. en

Uzasadnienie

Ogólnoeuropejskie usługi telekomunikacyjne, które stanowią obecnie wiodący przykład 
globalnych usług telekomunikacyjnych oferowanych firmom międzynarodowym posiadającym 
biura w wielu krajach europejskich, to obszar, w odniesieniu do którego powinniśmy 
zapewnić bardziej zharmonizowane podejście regulacyjnego w ramach UE.

Poprawka 720
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 3 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. Globalne usługi telekomunikacyjne 
podlegają jedynie uproszczonej 
procedurze notyfikacji z 
wyszczególnieniem przy rejestracji 
działalności w zakresie usług łączności 
jako „globalnych usług 
telekomunikacyjnych”. Globalne usługi 
telekomunikacyjne to usługi w zakresie 
zarządzania danymi biznesowymi i usługi 
głosowe świadczone dla wielonarodowych 
przedsiębiorstw, posiadających siedziby w 
różnych krajach, a często na różnych 
kontynentach. Są to z natury rzeczy usługi 
transgraniczne, a w obrębie Europy -
usługi ogólnoeuropejskie.”

Or. en

Uzasadnienie

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall.

Poprawka 721
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) w art. 3 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. Dostawcy usług świadczący usługi 
dla wielonarodowych przedsiębiorstw 
mieszczących się w więcej niż jednym 
państwie członkowskim podlegają jedynie 
uproszczonej procedurze notyfikacji z 
wyszczególnieniem przy rejestracji 
działalności w zakresie usług łączności 
jako „globalnych usług 
telekomunikacyjnych”.”

Or. en

Uzasadnienie

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall economies.

Poprawka 722
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nie uzależniają 
użytkowania częstotliwości radiowych od 
przyznania indywidualnego prawa 
użytkowania, tylko określają warunki 

1. Państwa członkowskie ułatwiają 
użytkowanie częstotliwości radiowych 
podlegające ogólnemu zezwoleniu. 
Państwa członkowskie mogą przyznać 
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użytkowania takich częstotliwości 
radiowych w ogólnym zezwoleniu, chyba 
że przyznanie indywidualnych praw jest 
uzasadnione w celu:

indywidualne prawa w celu:

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 723
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nie uzależniają 
użytkowania częstotliwości radiowych od 
przyznania indywidualnego prawa 
użytkowania, tylko określają warunki 
użytkowania takich częstotliwości 
radiowych w ogólnym zezwoleniu, chyba 
że przyznanie indywidualnych praw jest 
uzasadnione w celu:

1. Państwa członkowskie ułatwiają
użytkowanie częstotliwości radiowych na 
mocy ogólnego zezwolenia, zwłaszcza że 
dogłębna analiza wykazała, że zasada 
przyznawania indywidualnych praw
użytkowania nie jest konieczne w celu:

Or. en

Uzasadnienie

Aby odejść od zasady indywidualnych praw, muszą zostać w wystarczającym stopniu 
określone i stosowane konieczne warunki. Warunki te muszą obejmować przeprowadzenie 
dogłębnej analizy technicznej w celu zapewnienia ochrony przed zakłóceniami i wydajnego 
wykorzystania widma.
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Poprawka 724
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nie uzależniają
użytkowania częstotliwości radiowych od 
przyznania indywidualnego prawa 
użytkowania, tylko określają warunki 
użytkowania takich częstotliwości 
radiowych w ogólnym zezwoleniu, chyba 
że przyznanie indywidualnych praw jest 
uzasadnione w celu:

1. Państwa członkowskie udzielają prawa 
do użytkowania częstotliwości radiowych 
na mocy ogólnych zezwoleń. Państwa 
członkowskie mogą przyznać prawa 
indywidualne w celu:

Or. es

Poprawka 725
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nie uzależniają 
użytkowania częstotliwości radiowych od 
przyznania indywidualnego prawa 
użytkowania, tylko określają warunki 
użytkowania takich częstotliwości 
radiowych w ogólnym zezwoleniu, chyba 
że przyznanie indywidualnych praw jest 
uzasadnione w celu:

1. Państwa członkowskie uzależniają 
użytkowanie częstotliwości radiowych od 
przyznania indywidualnego prawa 
użytkowania. Państwa członkowskie
określają warunki użytkowania 
częstotliwości radiowych na mocy 
ogólnego zezwolenia w zakresach 
częstotliwości przewidzianych do tego
celu:

Or. en
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Uzasadnienie

Z ogólnym zezwoleniem wiążą się duże problemy prawne i techniczne, w szczególności w 
odniesieniu do kwestii szkodliwych zakłóceń. Komisja ignoruje ponadto umowy, które zostały 
zawarte i zagwarantowane pomiędzy operatorami i suwerennymi państwami, i próbuje 
przekształcić obecny system szczegółowych zezwoleń na system zezwolenia ogólnego, przy 
czym nie zwraca uwagi na szkody, jakie wyrządza użytkownikom widma w Europie.

Poprawka 726
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nie uzależniają 
użytkowania częstotliwości radiowych od 
przyznania indywidualnego prawa 
użytkowania, tylko określają warunki 
użytkowania takich częstotliwości 
radiowych w ogólnym zezwoleniu, chyba 
że przyznanie indywidualnych praw jest 
uzasadnione w celu:

1. Państwa członkowskie uzależniają
użytkowanie częstotliwości radiowych od 
przyznania indywidualnego prawa 
użytkowania. Państwa członkowskie
określają warunki użytkowania takich 
częstotliwości radiowych na mocy 
ogólnego zezwolenia w zakresach 
częstotliwości przewidzianych do tego
celu:

Or. en

Uzasadnienie

Z ogólnym zezwoleniem wiążą się jednak duże problemy prawne i techniczne, w szczególności 
w odniesieniu do kwestii szkodliwych zakłóceń. Komisja ignoruje ponadto umowy, które 
zostały zawarte i zagwarantowane pomiędzy operatorami i suwerennymi państwami, i 
próbuje przekształcić obecny system szczegółowych zezwoleń na system zezwolenia ogólnego, 
przy czym nie zwraca uwagi na szkody, jakie wyrządza użytkownikom widma w Europie.
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Poprawka 727
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uniknięcia poważnego ryzyka 
szkodliwych zakłóceń, albo

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Z ogólnym zezwoleniem wiążą się jednak duże problemy prawne i techniczne, w szczególności 
w odniesieniu do kwestii szkodliwych zakłóceń. Komisja ignoruje ponadto umowy, które 
zostały zawarte i zagwarantowane pomiędzy operatorami i suwerennymi państwami, i 
próbuje przekształcić obecny system szczegółowych zezwoleń na system zezwolenia ogólnego, 
przy czym nie zwraca uwagi na szkody, jakie wyrządza użytkownikom widma w Europie.

Poprawka 728
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uniknięcia poważnego ryzyka 
szkodliwych zakłóceń, albo

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Z ogólnym zezwoleniem wiążą się duże problemy prawne i techniczne, w szczególności w 
odniesieniu do kwestii szkodliwych zakłóceń. Komisja ignoruje ponadto umowy, które zostały 
zawarte i zagwarantowane pomiędzy operatorami i suwerennymi państwami, i próbuje 
przekształcić obecny system szczegółowych zezwoleń na system zezwolenia ogólnego, przy 
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czym nie zwraca uwagi na szkody, jakie wyrządza użytkownikom widma w Europie.

Poprawka 729
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uniknięcia poważnego ryzyka
szkodliwych zakłóceń, albo

a) uniknięcia możliwości wystąpienia 
szkodliwych zakłóceń, albo

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 730
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uniknięcia poważnego ryzyka 
szkodliwych zakłóceń, albo

a) uniknięcia ewentualnych szkodliwych 
zakłóceń; 

Or. es
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Poprawka 731
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uniknięcia poważnego ryzyka 
szkodliwych zakłóceń, albo

a) uniknięcia ryzyka szkodliwych 
zakłóceń; albo

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 732
Gianni De Michelis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uniknięcia poważnego ryzyka 
szkodliwych zakłóceń, albo

a) uniknięcia poważnego ryzyka 
szkodliwych zakłóceń, przy uwzględnieniu 
w jak największym stopniu ocen 
wydanych przez odpowiednie organizacje 
techniczne i standaryzacyjne, or

Or. en

Uzasadnienie

Konieczny jest szereg zabezpieczeń, aby zagwarantować konsumentom odpowiednią jakość 
usług i aby zapobiec zakłóceniom. Niezwykle ważne jest zatem przeprowadzenie oceny 
możliwości realizacji planowanych przez Komisję środków z technicznego i operacyjnego 
punktu widzenia przez międzynarodowe organy techniczne, takie jak CEPT/ECC i ETSI, które 
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na poziomie instytucjonalnym wspierają Komisję Europejską w tym technicznym obszarze. 

Poprawka 733
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zagwarantowania jakości usług;

Or. en

Uzasadnienie

Poza szkodliwymi zakłóceniami kryterium ograniczenia neutralności technologicznej powinna 
stanowić także „jakość usług”. Ma to szczególne znaczenie w przypadkach, w których 
dopuszczono wspólne korzystanie z widma.

Poprawka 734
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zapewnienia wysokiej jakości 
technicznej usług;

Or. es

Poprawka 735
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a b) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) zapewnienia efektywnego 
wykorzystania widma;

Or. es

Poprawka 736
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osiągnięcia innych celów interesu 
ogólnego.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Z ogólnym zezwoleniem wiążą się duże problemy prawne i techniczne, w szczególności w 
odniesieniu do kwestii szkodliwych zakłóceń. Komisja ignoruje ponadto umowy, które zostały 
zawarte i zagwarantowane pomiędzy operatorami i suwerennymi państwami, i próbuje 
przekształcić obecny system szczegółowych zezwoleń na system zezwolenia ogólnego, przy 
czym nie zwraca uwagi na szkody, jakie wyrządza użytkownikom widma w Europie.

Poprawka 737
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osiągnięcia innych celów interesu 
ogólnego.

skreślona
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Or. en

Uzasadnienie

Z ogólnym zezwoleniem wiążą się jednak duże problemy prawne i techniczne, w szczególności 
w odniesieniu do kwestii szkodliwych zakłóceń. Komisja ignoruje ponadto umowy, które 
zostały zawarte i zagwarantowane pomiędzy operatorami i suwerennymi państwami, i 
próbuje przekształcić obecny system szczegółowych zezwoleń na system zezwolenia ogólnego, 
przy czym nie zwraca uwagi na szkody, jakie wyrządza użytkownikom widma w Europie.

Poprawka 738
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osiągnięcia innych celów interesu 
ogólnego.

b) 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 739
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osiągnięcia innych celów interesu 
ogólnego.

b) osiągnięcia innych celów interesu 
ogólnego zogdnie z prawodawstwem 
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Wspólnoty określonym przez każde 
państwo członkowskie..

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest po prostu zachowanie kompetencji państw członkowskich w zakresie 
określenia celów interesu ogólnego.

Poprawka 740
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zagwarantowania technicznej jakości 
usług.

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 741
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zapewnienia efektywnego 
wykorzystania widma.
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 742
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) osiągnięcia innych celów interesu 
ogólnego.

Or. en

Poprawka 743
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) Państwa członkowskie harmonizują 
zakresy częstotliwości na podstawie 
wspólnych zasad ogólnych. Państwa 
członkowskie stosują zharmonizowane 
zasady dotyczące licencjonowania w 
odniesieniu do tych zakresów 
częstotliwości. Krajowe organy 
regulacyjne są odpowiedzialne za 
licencjonowanie i jego specyfikację.

Or. en
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Uzasadnienie

Z ogólnym zezwoleniem wiążą się duże problemy prawne i techniczne, w szczególności w 
odniesieniu do kwestii szkodliwych zakłóceń. Komisja ignoruje ponadto umowy, które zostały 
zawarte i zagwarantowane pomiędzy operatorami i suwerennymi państwami, i próbuje 
przekształcić obecny system szczegółowych zezwoleń na system zezwolenia ogólnego, przy 
czym nie zwraca uwagi na szkody, jakie wyrządza użytkownikom widma w Europie.

Poprawka 744
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) Państwa członkowskie harmonizują 
zakresy częstotliwości na podstawie 
wspólnych zasad ogólnych. Państwa 
członkowskie stosują zharmonizowane 
zasady dotyczące licencjonowania w 
odniesieniu do tych zakresów 
częstotliwości. Krajowe organy 
regulacyjne są odpowiedzialne za 
licencjonowanie i jego specyfikację.

Or. en

Uzasadnienie

Z ogólnym zezwoleniem wiążą się jednak duże problemy prawne i techniczne, w szczególności 
w odniesieniu do kwestii szkodliwych zakłóceń. Komisja ignoruje ponadto umowy, które 
zostały zawarte i zagwarantowane pomiędzy operatorami i suwerennymi państwami, i 
próbuje przekształcić obecny system szczegółowych zezwoleń na system zezwolenia ogólnego, 
przy czym nie zwraca uwagi na szkody, jakie wyrządza użytkownikom widma w Europie.
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Poprawka 745
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli konieczne jest przyznanie 
indywidualnych praw użytkowania 
częstotliwości radiowych i numerów, 
państwa członkowskie przyznają takie
prawa każdemu przedsiębiorstwu 
udostępniającemu lub korzystającemu z 
sieci lub usług na podstawie ogólnego 
zezwolenia, na jego wniosek, zgodnie z 
przepisami art. 6, 6a, 7 oraz 11 ust. 1 lit. c) 
niniejszej dyrektywy, oraz wszelkimi 
innymi przepisami zapewniającymi 
skuteczne wykorzystanie tych zasobów 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej).

2. Państwa członkowskie przyznają 
indywidualne prawa każdemu 
przedsiębiorstwu na jego wniosek, zgodnie 
z przepisami art. 6, 6a, 7 oraz 11 ust. 1 lit. 
c) niniejszej dyrektywy, oraz wszelkimi 
innymi przepisami zapewniającymi 
skuteczne wykorzystanie tych zasobów 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej).

Or. en

Uzasadnienie

Z ogólnym zezwoleniem wiążą się duże problemy prawne i techniczne, w szczególności w 
odniesieniu do kwestii szkodliwych zakłóceń. Komisja ignoruje ponadto umowy, które zostały 
zawarte i zagwarantowane pomiędzy operatorami i suwerennymi państwami, i próbuje 
przekształcić obecny system szczegółowych zezwoleń na system zezwolenia ogólnego, przy 
czym nie zwraca uwagi na szkody, jakie wyrządza użytkownikom widma w Europie.

Poprawka 746
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli konieczne jest przyznanie 2. Państwa członkowskie przyznają 
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indywidualnych praw użytkowania 
częstotliwości radiowych i numerów, 
państwa członkowskie przyznają takie
prawa każdemu przedsiębiorstwu 
udostępniającemu lub korzystającemu z 
sieci lub usług na podstawie ogólnego 
zezwolenia, na jego wniosek, zgodnie z 
przepisami art. 6, 6a, 7 oraz 11 ust. 1 lit. c) 
niniejszej dyrektywy, oraz wszelkimi 
innymi przepisami zapewniającymi 
skuteczne wykorzystanie tych zasobów 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej).

indywidualne prawa każdemu 
przedsiębiorstwu na jego wniosek, zgodnie 
z przepisami art. 6, 6a, 7 oraz 11 ust. 1 lit. 
c) niniejszej dyrektywy, oraz wszelkimi 
innymi przepisami zapewniającymi 
skuteczne wykorzystanie tych zasobów 
zgodnie z przepisami dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej).

Or. en

Uzasadnienie

Z ogólnym zezwoleniem wiążą się jednak duże problemy prawne i techniczne, w szczególności 
w odniesieniu do kwestii szkodliwych zakłóceń. Komisja ignoruje ponadto umowy, które 
zostały zawarte i zagwarantowane pomiędzy operatorami i suwerennymi państwami, i 
próbuje przekształcić obecny system szczegółowych zezwoleń na system zezwolenia ogólnego, 
przy czym nie zwraca uwagi na szkody, jakie wyrządza użytkownikom widma w Europie.

Poprawka 747
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku wobec szczególnych 
kryteriów określonych z góry przez 
państwa członkowskie w zakresie 
przyznania prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych usługodawcom w 
zakresie nadawania audycji radiowych i 
telewizyjnych dla osiągnięcia celów 
interesu ogólnego zgodnie z prawem 
wspólnotowym, takie prawa użytkowania 
są przyznawane w oparciu o obiektywne, 
przejrzyste, niedyskryminacyjne i 

Bez uszczerbku wobec szczególnych 
kryteriów i procedur przyjętych przez 
państwa członkowskie w zakresie 
przyznania prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych usługodawcom w 
zakresie nadawania audycji radiowych i 
telewizyjnych dla osiągnięcia celów 
interesu ogólnego zgodnie z prawem 
wspólnotowym, takie prawa użytkowania 
są przyznawane w oparciu o obiektywne, 
przejrzyste, niedyskryminacyjne i 
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proporcjonalne procedury, a w przypadku 
częstotliwości radiowych zgodnie z 
przepisami art. 9 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej). Procedury powinny 
być również otwarte, z wyjątkiem 
przypadków, gdy można udowodnić, że 
przyznanie indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych 
usługodawcom w zakresie nadawania 
audycji radiowych i telewizyjnych jest 
niezbędne dla wypełnienia szczegółowego 
obowiązku, określonego z góry przez 
państwo członkowskie jako niezbędny do 
osiągnięcia celu interesu ogólnego 
zgodnie z prawem wspólnotowym. 

proporcjonalne procedury, a w przypadku 
częstotliwości radiowych zgodnie z 
przepisami art. 9 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej).

Or. en

Poprawka 748
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku wobec szczególnych 
kryteriów określonych z góry przez 
państwa członkowskie w zakresie 
przyznania prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych usługodawcom w 
zakresie nadawania audycji radiowych i 
telewizyjnych dla osiągnięcia celów 
interesu ogólnego zgodnie z prawem 
wspólnotowym, takie prawa użytkowania 
są przyznawane w oparciu o obiektywne, 
przejrzyste, niedyskryminacyjne i 
proporcjonalne procedury, a w przypadku 
częstotliwości radiowych zgodnie z 
przepisami art. 9 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej). Procedury powinny 
być również otwarte, z wyjątkiem 
przypadków, gdy można udowodnić, że 
przyznanie indywidualnych praw 

Bez uszczerbku wobec szczególnych 
kryteriów określonych z góry przez 
państwa członkowskie w zakresie 
przyznania prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych usługodawcom w 
zakresie nadawania audycji radiowych i 
telewizyjnych dla osiągnięcia celów 
interesu ogólnego zgodnie z prawem 
wspólnotowym, takie prawa użytkowania 
są przyznawane w oparciu o obiektywne, 
przejrzyste, niedyskryminacyjne i 
proporcjonalne procedury, a w przypadku 
częstotliwości radiowych zgodnie z 
przepisami art. 9 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej). Procedury powinny 
być również otwarte.
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użytkowania częstotliwości radiowych 
usługodawcom w zakresie nadawania 
audycji radiowych i telewizyjnych jest 
niezbędne dla wypełnienia szczegółowego 
obowiązku, określonego z góry przez 
państwo członkowskie jako niezbędny do 
osiągnięcia celu interesu ogólnego 
zgodnie z prawem wspólnotowym.

Or. en

Poprawka 749
Gianni De Michelis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku wobec szczególnych 
kryteriów określonych z góry przez 
państwa członkowskie w zakresie 
przyznania prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych usługodawcom w 
zakresie nadawania audycji radiowych i 
telewizyjnych dla osiągnięcia celów 
interesu ogólnego zgodnie z prawem 
wspólnotowym, takie prawa użytkowania 
są przyznawane w oparciu o obiektywne, 
przejrzyste, niedyskryminacyjne i 
proporcjonalne procedury, a w przypadku 
częstotliwości radiowych zgodnie z 
przepisami art. 9 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej). Procedury powinny 
być również otwarte, z wyjątkiem 
przypadków, gdy można udowodnić, że 
przyznanie indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych 
usługodawcom w zakresie nadawania 
audycji radiowych i telewizyjnych jest 
niezbędne dla wypełnienia szczegółowego 
obowiązku, określonego z góry przez 
państwo członkowskie jako niezbędny do 
osiągnięcia celu interesu ogólnego zgodnie 

Bez uszczerbku wobec szczególnych 
kryteriów określonych z góry przez 
państwa członkowskie w zakresie 
przyznania prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych usługodawcom w 
zakresie nadawania audycji radiowych i 
telewizyjnych dla osiągnięcia celów 
interesu ogólnego zgodnie z prawem 
wspólnotowym, takie prawa użytkowania 
są przyznawane w oparciu o obiektywne, 
przejrzyste, niedyskryminacyjne i 
proporcjonalne procedury, a w przypadku 
częstotliwości radiowych zgodnie z 
przepisami art. 9 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej). Procedury powinny 
być również otwarte, z wyjątkiem 
przypadków, gdy można udowodnić, że 
przyznanie indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych jest 
niezbędne dla wypełnienia szczegółowego 
obowiązku, określonego i uzasadnionego z 
góry, w świetle rozwoju rynku oraz 
technologii, przez państwo członkowskie 
jako niezbędny do osiągnięcia celu interesu 
ogólnego zgodnie z prawem 
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z prawem wspólnotowym. wspólnotowym.

Or. en

Uzasadnienie

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.

Poprawka 750
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku wobec szczególnych 
kryteriów określonych z góry przez 
państwa członkowskie w zakresie 
przyznania prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych usługodawcom w 
zakresie nadawania audycji radiowych i 
telewizyjnych dla osiągnięcia celów 
interesu ogólnego zgodnie z prawem 
wspólnotowym, takie prawa użytkowania 
są przyznawane w oparciu o obiektywne, 
przejrzyste, niedyskryminacyjne i 
proporcjonalne procedury, a w przypadku 
częstotliwości radiowych zgodnie z 
przepisami art. 9 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej). Procedury powinny 
być również otwarte, z wyjątkiem 
przypadków, gdy można udowodnić, że 
przyznanie indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych 
usługodawcom w zakresie nadawania 

Bez uszczerbku wobec szczególnych 
kryteriów określonych z góry przez 
państwa członkowskie w zakresie 
przyznania prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych usługodawcom w 
zakresie nadawania audycji radiowych i 
telewizyjnych dla osiągnięcia celów 
interesu ogólnego zgodnie z prawem 
wspólnotowym, takie prawa użytkowania 
są przyznawane w oparciu o otwarte, 
obiektywne, przejrzyste, 
niedyskryminacyjne i proporcjonalne 
procedury, a w przypadku częstotliwości 
radiowych zgodnie z przepisami art. 9 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej). Procedury powinny być otwarte 
z wyjątkiem przypadków, gdy można 
udowodnić, że przyznanie indywidualnych 
praw użytkowania częstotliwości 
radiowych usługodawcom w zakresie 
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audycji radiowych i telewizyjnych jest 
niezbędne dla wypełnienia szczegółowego 
obowiązku, określonego z góry przez 
państwo członkowskie jako niezbędny do 
osiągnięcia celu interesu ogólnego zgodnie 
z prawem wspólnotowym.

nadawania audycji radiowych i 
telewizyjnych jest niezbędne dla 
wypełnienia szczegółowego obowiązku, 
określonego i uzasadnionego z góry przez 
państwo członkowskie jako niezbędny do 
osiągnięcia celu interesu ogólnego zgodnie 
z prawem wspólnotowym.

Or. en

Poprawka 751
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku wobec szczególnych 
kryteriów określonych z góry przez 
państwa członkowskie w zakresie 
przyznania prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych usługodawcom w 
zakresie nadawania audycji radiowych i 
telewizyjnych dla osiągnięcia celów 
interesu ogólnego zgodnie z prawem 
wspólnotowym, takie prawa użytkowania 
są przyznawane w oparciu o obiektywne, 
przejrzyste, niedyskryminacyjne i 
proporcjonalne procedury, a w przypadku 
częstotliwości radiowych zgodnie z 
przepisami art. 9 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej). Procedury powinny 
być również otwarte, z wyjątkiem 
przypadków, gdy można udowodnić, że 
przyznanie indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych 
usługodawcom w zakresie nadawania 
audycji radiowych i telewizyjnych jest 
niezbędne dla wypełnienia szczegółowego 
obowiązku, określonego z góry przez 
państwo członkowskie jako niezbędny do 
osiągnięcia celu interesu ogólnego zgodnie 
z prawem wspólnotowym.

Bez uszczerbku wobec szczególnych 
kryteriów i procedur przyjętych przez 
państwa członkowskie w zakresie 
przyznania prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych usługodawcom w 
zakresie nadawania audycji radiowych i 
telewizyjnych dla osiągnięcia celów 
interesu ogólnego zgodnie z prawem 
wspólnotowym, takie prawa użytkowania 
są przyznawane w oparciu o obiektywne, 
przejrzyste, niedyskryminacyjne i 
proporcjonalne procedury, a w przypadku 
częstotliwości radiowych zgodnie z 
przepisami art. 9 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej). Procedury powinny 
być również otwarte, z wyjątkiem 
przypadków, gdy można udowodnić, że 
przyznanie indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych 
usługodawcom w zakresie nadawania 
audycji radiowych i telewizyjnych jest 
niezbędne dla wypełnienia szczegółowego 
obowiązku, określonego z góry przez 
państwo członkowskie jako niezbędny do 
osiągnięcia celu interesu ogólnego zgodnie 
z prawem wspólnotowym.
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Or. en

Poprawka 752
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyznając takie prawa, państwa 
członkowskie określają, czy prawa te mogą 
być przekazane przez posiadacza prawa, i 
na jakich warunkach. W przypadku 
częstotliwości radiowych takie określenie 
jest zgodne z art. 9b dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej).

Przyznając takie prawa, państwa 
członkowskie określają, czy prawa te mogą 
być przekazane przez posiadacza prawa, i 
na jakich warunkach. W przypadku 
częstotliwości radiowych takie określenie 
jest zgodne z art. 9 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej).

Or. en

Poprawka 753
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie przyznaje 
prawo użytkowania na określony czas, 
powinien on być odpowiedni dla danej 
usługi z punktu widzenia zamierzonych 
celów, i z góry wyznaczony.

Jeżeli państwo członkowskie przyznaje 
prawo użytkowania na określony czas, 
powinien on być odpowiedni dla danej 
usługi z punktu widzenia zamierzonych 
celów, przy odpowiednim uwzględnieniu 
konieczności umożliwienia właściwego 
okresu amortyzacji inwestycji.

Or. en
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Poprawka 754
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde indywidualne prawo użytkowania 
częstotliwości radiowych przyznane na 
dziesięć lat lub dłużej, które nie może być 
przekazywane lub dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami, na co zezwala art. 9b 
dyrektywy ramowej, jest poddawane co 
pięć lat, po raz pierwszy po pięciu latach 
od jego wydania, przeglądowi w świetle 
kryteriów określonych w ust. 1. Jeśli 
kryteria przyznania indywidualnych praw 
użytkowania przestaną obowiązywać, 
indywidualne prawo użytkowania zostaje 
przekształcone w ogólne zezwolenie na 
użytkowanie częstotliwości radiowych, pod 
warunkiem wcześniejszego zawiadomienia 
o takim przekształceniu w terminie nie 
więcej niż pięciu lat od zakończenia 
przeglądu, lub zostaje uznane za możliwe 
do swobodnego przekazywania lub 
dzierżawy pomiędzy przedsiębiorstwami.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 755
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit piąty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde indywidualne prawo użytkowania 
częstotliwości radiowych przyznane na 
dziesięć lat lub dłużej, które nie może być 
przekazywane lub dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami, na co zezwala art. 9b 
dyrektywy ramowej, jest poddawane co 
pięć lat, po raz pierwszy po pięciu latach 
od jego wydania, przeglądowi w świetle 
kryteriów określonych w ust. 1. Jeśli 
kryteria przyznania indywidualnych praw 
użytkowania przestaną obowiązywać, 
indywidualne prawo użytkowania zostaje 
przekształcone w ogólne zezwolenie na 
użytkowanie częstotliwości radiowych, 
pod warunkiem wcześniejszego 
zawiadomienia o takim przekształceniu w 
terminie nie więcej niż pięciu lat od 
zakończenia przeglądu, lub zostaje uznane 
za możliwe do swobodnego przekazywania 
lub dzierżawy pomiędzy 
przedsiębiorstwami.

Jeżeli indywidualne prawa użytkowania 
częstotliwości są przyznawane na dziesięć 
lat lub dłużej i nie mogą być przekazywane 
lub dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami, na co zezwala art. 9b 
dyrektywy ramowej, krajowy organ 
regulacyjny musi dysponować środkami 
umożliwiającymi sprawdzenie, czy 
kryteria przyznania indywidualnych praw 
użytkowania nadal są stosowane i 
przestrzegane w okresie obowiązywania 
licencji. Jeśli kryteria te przestaną 
obowiązywać, indywidualne prawo 
użytkowania zostaje przekształcone w 
ogólne zezwolenie na użytkowanie 
częstotliwości radiowych, pod warunkiem 
wcześniejszego zawiadomienia o takim 
przekształceniu i po upływie rozsądnego 
terminu, lub zostaje uznane za możliwe do 
swobodnego przekazywania lub dzierżawy 
pomiędzy przedsiębiorstwami. W 
przypadku podjęcia takiej decyzji należy 
uwzględnić konieczność przyznania 
okresu amortyzacji dostosowanego do 
inwestycji.

Or. fr

Uzasadnienie

Istnieją liczne nowe platformy i nowe usługi, które powinny amortyzować inwestycje w 
okresie przekraczającym dziesięć lat lub co najmniej pięć lat. Nierzadko w pierwszym roku 
lub dwóch pierwszych latach eksploatacji straty są znaczne. Sztywny wymóg przeprowadzania 
formalnego przeglądu wszystkich licencji dotyczących widma przeznaczonego do nadawania 
radiowego przez krajowe organy regulacyjne należy uznać za nieproporcjonalny.
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Poprawka 756
Gianni De Michelis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde indywidualne prawo użytkowania 
częstotliwości radiowych przyznane na 
dziesięć lat lub dłużej, które nie może być 
przekazywane lub dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami, na co zezwala art. 9b 
dyrektywy ramowej, jest poddawane co 
pięć lat, po raz pierwszy po pięciu latach 
od jego wydania, przeglądowi w świetle 
kryteriów określonych w ust. 1. Jeśli 
kryteria przyznania indywidualnych praw 
użytkowania przestaną obowiązywać, 
indywidualne prawo użytkowania zostaje 
przekształcone w ogólne zezwolenie na 
użytkowanie częstotliwości radiowych, 
pod warunkiem wcześniejszego 
zawiadomienia o takim przekształceniu w 
terminie nie więcej niż pięciu lat od 
zakończenia przeglądu, lub zostaje uznane 
za możliwe do swobodnego przekazywania 
lub dzierżawy pomiędzy 
przedsiębiorstwami.

Każde indywidualne prawo użytkowania 
częstotliwości radiowych przyznane na 
dziesięć lat lub dłużej, które nie może być 
przekazywane lub dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami, zgodnie z art. 9b 
dyrektywy ramowej, jest poddawane co
pięć lat przed wygaśnięciem przeglądowi 
w świetle kryteriów określonych w ust. 1. 
Jeśli kryteria przyznania indywidualnych 
praw użytkowania przestaną obowiązywać, 
indywidualne prawo użytkowania zostaje 
przekształcone w ogólne zezwolenie na 
użytkowanie częstotliwości radiowych, 
pod warunkiem wcześniejszego 
zawiadomienia o takim przekształceniu w 
terminie nie mniej niż pięciu lat od 
zakończenia przeglądu, lub zostaje uznane 
za możliwe do swobodnego przekazywania 
lub dzierżawy pomiędzy 
przedsiębiorstwami.

Or. en

Uzasadnienie

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.
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Poprawka 757
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde indywidualne prawo użytkowania 
częstotliwości radiowych przyznane na 
dziesięć lat lub dłużej, które nie może być 
przekazywane lub dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami, na co zezwala art. 9b 
dyrektywy ramowej, jest poddawane co 
pięć lat, po raz pierwszy po pięciu latach 
od jego wydania, przeglądowi w świetle 
kryteriów określonych w ust. 1. Jeśli 
kryteria przyznania indywidualnych praw 
użytkowania przestaną obowiązywać, 
indywidualne prawo użytkowania zostaje 
przekształcone w ogólne zezwolenie na 
użytkowanie częstotliwości radiowych, 
pod warunkiem wcześniejszego 
zawiadomienia o takim przekształceniu w 
terminie nie więcej niż pięciu lat od 
zakończenia przeglądu, lub zostaje uznane 
za możliwe do swobodnego przekazywania 
lub dzierżawy pomiędzy 
przedsiębiorstwami.

Każde indywidualne prawo użytkowania 
częstotliwości radiowych przyznane na 
dziesięć lat lub dłużej, które nie może być 
przekazywane lub dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami, na co zezwala art. 9b 
dyrektywy ramowej, jest poddawane 
przeglądowi w świetle kryteriów 
określonych w ust. 1. Jeśli kryteria 
przyznania indywidualnych praw 
użytkowania przestaną obowiązywać, 
indywidualne prawo użytkowania zostaje 
przekształcone w ogólne zezwolenie na 
użytkowanie częstotliwości radiowych, 
pod warunkiem wcześniejszego 
zawiadomienia o takim przekształceniu w 
rozsądnym terminie odpowiadającym co 
najmniej długości okresu, na który zostało 
przyznane indywidualne prawo 
użytkowania, lub zostaje uznane za 
możliwe do swobodnego przekazywania 
lub dzierżawy pomiędzy 
przedsiębiorstwami.

Or. en

Uzasadnienie

Z ogólnym zezwoleniem wiążą się jednak duże problemy prawne i techniczne, w szczególności 
w odniesieniu do kwestii szkodliwych zakłóceń. Komisja ignoruje ponadto umowy, które 
zostały zawarte i zagwarantowane pomiędzy operatorami i suwerennymi państwami, i 
próbuje przekształcić obecny system szczegółowych zezwoleń na system zezwolenia ogólnego, 
przy czym nie zwraca uwagi na szkody, jakie wyrządza użytkownikom widma w Europie.
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Poprawka 758
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde indywidualne prawo użytkowania 
częstotliwości radiowych przyznane na 
dziesięć lat lub dłużej, które nie może być 
przekazywane lub dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami, na co zezwala art. 9b 
dyrektywy ramowej, jest poddawane co 
pięć lat, po raz pierwszy po pięciu latach 
od jego wydania, przeglądowi w świetle 
kryteriów określonych w ust. 1. Jeśli 
kryteria przyznania indywidualnych praw 
użytkowania przestaną obowiązywać, 
indywidualne prawo użytkowania zostaje 
przekształcone w ogólne zezwolenie na 
użytkowanie częstotliwości radiowych, 
pod warunkiem wcześniejszego 
zawiadomienia o takim przekształceniu w 
terminie nie więcej niż pięciu lat od 
zakończenia przeglądu, lub zostaje uznane 
za możliwe do swobodnego przekazywania 
lub dzierżawy pomiędzy 
przedsiębiorstwami.

Każde indywidualne prawo użytkowania 
częstotliwości radiowych przyznane na 
dziesięć lat lub dłużej, które nie może być 
przekazywane lub dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami, na co zezwala art. 9b 
dyrektywy ramowej, może być poddawane 
co pięć lat, po raz pierwszy po pięciu 
latach od jego wydania, przeglądowi 
w świetle kryteriów określonych w ust. 1. 
Jeśli indywidualne prawo nie spełnia 
żadnego z tych kryteriów, indywidualne 
prawo użytkowania zostaje przekształcone 
w ogólne zezwolenie na użytkowanie 
częstotliwości radiowych, pod warunkiem 
wcześniejszego zawiadomienia o takim 
przekształceniu w terminie nie więcej niż 
pięciu lat od zakończenia przeglądu, lub 
zostaje uznane za możliwe do swobodnego 
przekazywania lub dzierżawy pomiędzy 
przedsiębiorstwami. Podejmując taką 
decyzję, należy odpowiednio uwzględnić 
konieczność umożliwienia właściwego 
okresu amortyzacji inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość przekazywania i dzierżawienia nie powinna prowadzić do zachwiania równowagi 
w zakresie różnorodności usług lub do spekulacji oraz powinna obejmoważ również 
przypadki, w których można swobodnie wykorzystywać widmo z zastrzeżeniem określonych 
zobowiązań. Nie można ponadto ignorować procedur krajowych, ponieważ zarządzanie 
widmem pozostaje w zakresie kompetencji organów krajowych.
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Poprawka 759
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit piąty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podejmując decyzję o prawach 
użytkowania, należy odpowiednio 
uwzględnić konieczność umożliwienia 
właściwego okresu amortyzacji inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku wielu nowych platform i usług inwestycja będzie musiała być amortyzowana 
przez okres przekraczający dziesięć lat lub przez co najmniej pięć lat. Nierzadko przez 
pierwsze dwa lata działalności ponosi się znaczne straty. Niewspółmierne byłoby 
wprowadzenie sztywnego wymogu przeprowadzania przez krajowe organy regulacyjne 
formalnego przeglądu wszystkich zezwoleń na użytkowanie widma częstotliwości radiowych 
co pięć lat.

Poprawka 760
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Decyzje w kwestii prawa użytkowania 
są podejmowane, ogłaszane i udostępniane 
publicznie jak najszybciej po otrzymaniu 
całkowitej dokumentacji wniosku przez 
krajowy organ regulacyjny, w terminie 
trzech tygodni w przypadku numerów 
przyznanych do realizacji szczególnych 
zadań w ramach krajowego planu 
numeracji oraz w terminie sześciu tygodni 
w przypadku częstotliwości radiowych, 

3. Decyzje w kwestii prawa użytkowania 
są podejmowane, ogłaszane i udostępniane 
publicznie jak najszybciej po otrzymaniu 
całkowitej dokumentacji wniosku przez 
krajowy organ regulacyjny, w terminie 
trzech tygodni w przypadku numerów 
przyznanych do realizacji szczególnych 
zadań w ramach krajowego planu 
numeracji oraz w terminie sześciu tygodni 
w przypadku częstotliwości radiowych, 
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które przyznano łączności elektronicznej
w ramach krajowej tabeli przeznaczeń 
częstotliwości. Termin sześciu tygodni nie 
powinien w żaden sposób uchybiać 
postanowieniom obowiązujących umów 
międzynarodowych dotyczących 
użytkowania częstotliwości radiowych i 
pozycji orbitalnych.

które przeznaczono do realizacji 
szczególnych zadań w ramach krajowej 
tabeli przeznaczeń częstotliwości. Termin 
sześciu tygodni nie powinien w żaden 
sposób uchybiać postanowieniom 
obowiązujących umów międzynarodowych 
dotyczących użytkowania częstotliwości 
radiowych i pozycji orbitalnych.

Or. en

Poprawka 761
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli, po konsultacji przeprowadzonej z 
zainteresowanymi stronami zgodnie z art. 6 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej), postanowiono, że prawo 
użytkowania numeracji o szczególnym 
znaczeniu gospodarczym ma być 
przyznane po przeprowadzeniu 
konkurencyjnej albo porównawczej 
procedury selekcji, państwa członkowskie 
mogą przedłużyć maksymalny termin 
trzech tygodni o kolejne trzy tygodnie.

4. Jeżeli, po konsultacji przeprowadzonej z 
zainteresowanymi stronami zgodnie z art. 6 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej), postanowiono, że prawo 
użytkowania numeracji o szczególnym 
znaczeniu gospodarczym ma być 
przyznane po przeprowadzeniu 
konkurencyjnej albo porównawczej 
procedury selekcji, państwa członkowskie 
mogą przedłużyć maksymalny termin 
trzech tygodni o maksymalnie kolejne trzy 
tygodnie.

Or. en

Poprawka 762
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie nie ograniczają 
liczby praw użytkowania, które mają 
zostać przyznane, z wyjątkiem sytuacji, 
gdy jest to niezbędne dla zapewnienia 
skutecznego wykorzystania częstotliwości 
radiowych zgodnie z art. 7.

5. Państwa członkowskie nie ograniczają 
liczby praw użytkowania, które mają 
zostać przyznane, z wyjątkiem sytuacji, 
gdy jest to niezbędne dla zapewnienia 
skutecznego wykorzystania częstotliwości 
radiowych zgodnie z art. 7. Państwa 
członkowskie uwzględniają inwestycje 
w unowocześnienie istniejących systemów 
oraz poziom konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie odpowiedniego uwzględniania inwestycji w istniejące 
systemy. W przeciwnym wypadku dawniejsze inwestycje mogą stracić na wartości. To z kolei 
doprowadziłoby do zakłóceń rynku i w negatywny sposób wpłynęłoby na przyszłe decyzje 
inwestycyjne.

Poprawka 763
Angelika Niebler, Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Krajowe organy regulacyjne zapewniają 
skuteczne i wydajne użytkowanie 
częstotliwości radiowych zgodnie z art. 9 
ust. 2 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej). Zapewniają również, że nie 
występuje zakłócenie konkurencji w 
wyniku przekazania lub gromadzenia 
praw użytkowania częstotliwości 
radiowych. Państwa członkowskie mogą w 
tym celu przyjąć właściwe środki, takie jak 
zredukowanie, wycofanie lub narzucenie 
obowiązku sprzedaży prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych.

6. Krajowe organy regulacyjne zapewniają 
skuteczne i wydajne użytkowanie 
częstotliwości radiowych zgodnie z art. 9 
ust. 2 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej).
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Or. en

Uzasadnienie

Powyższa propozycja jest zbędna, ponieważ powiela zasady, które już istnieją w prawie 
konkurencji UE i które mają również zastosowanie do przekazywania lub gromadzenia praw 
użytkowania widma.

Poprawka 764
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Krajowe organy regulacyjne zapewniają 
skuteczne i wydajne użytkowanie 
częstotliwości radiowych zgodnie z art. 9 
ust. 2 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej). Zapewniają również, że nie 
występuje zakłócenie konkurencji w 
wyniku przekazania lub gromadzenia praw 
użytkowania częstotliwości radiowych. 
Państwa członkowskie mogą w tym celu 
przyjąć właściwe środki, takie jak 
zredukowanie, wycofanie lub narzucenie 
obowiązku sprzedaży prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych.

6. Krajowe organy regulacyjne zapewniają 
skuteczne i wydajne użytkowanie 
częstotliwości radiowych zgodnie z art. 9 
ust. 2 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej). Zapewniają również, że nie 
występuje zakłócenie konkurencji w 
wyniku przekazania lub gromadzenia praw 
użytkowania częstotliwości radiowych.

Or. en

Poprawka 765
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Krajowe organy regulacyjne zapewniają 
skuteczne i wydajne użytkowanie 
częstotliwości radiowych zgodnie z art. 9 
ust. 2 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej). Zapewniają również, że nie 
występuje zakłócenie konkurencji w 
wyniku przekazania lub gromadzenia praw 
użytkowania częstotliwości radiowych. 
Państwa członkowskie mogą w tym celu 
przyjąć właściwe środki, takie jak 
zredukowanie, wycofanie lub narzucenie 
obowiązku sprzedaży prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych.

6. Właściwe organy regulacyjne 
zapewniają skuteczne i wydajne 
użytkowanie częstotliwości radiowych 
zgodnie z art. 8 i art. 9 ust. 2 dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej). 
Zapewniają również, że nie występuje 
zakłócenie konkurencji w wyniku 
przekazania lub gromadzenia praw 
użytkowania częstotliwości radiowych. 
Państwa członkowskie mogą w tym celu 
przyjąć właściwe środki, takie jak 
zredukowanie, wycofanie lub narzucenie 
obowiązku sprzedaży prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych.

Or. en

Uzasadnienie

Poporawka jest konieczna, ponieważ krajowe organy regulacyjne czasami nie posiadają 
koniecznych uprawnień do podejmowania takich decyzji.

Poprawka 766
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Krajowe organy regulacyjne zapewniają 
skuteczne i wydajne użytkowanie 
częstotliwości radiowych zgodnie z art. 9 
ust. 2 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej). Zapewniają również, że nie 
występuje zakłócenie konkurencji w 
wyniku przekazania lub gromadzenia praw 
użytkowania częstotliwości radiowych. 
Państwa członkowskie mogą w tym celu 
przyjąć właściwe środki, takie jak 
zredukowanie, wycofanie lub narzucenie 

6. Państwa członkowskie zapewniają 
skuteczne i wydajne użytkowanie 
częstotliwości radiowych zgodnie z art. 8 i 
2 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej). Państwa członkowskie
zapewniają również, że nie występuje 
zakłócenie konkurencji w wyniku 
przekazania lub gromadzenia praw 
użytkowania częstotliwości radiowych. 
Państwa członkowskie mogą w tym celu 
zapewnić właściwe środki, takie jak 
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obowiązku sprzedaży prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych.

zredukowanie, wycofanie lub narzucenie 
obowiązku sprzedaży prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych.

Or. es

Uzasadnienie

Zastąpienie wyrażenia „krajowe organy regulacyjne” przez „państwa członkowskie” 
rozwiewa wątpliwości co do wymogów takich jak „niezależność” właściwych organów 
administracji w zakresie zarządzania widmem. Z drugiej zaś strony włączenie art. 8 ust. 2 
wskazuje efektywne i skuteczne wykorzystanie częstotliwości radiowych jako cel ogólny, 
natomiast art. 9 ust. 2 skupia się na osiągnięciu tych celów za pomocą środków harmonizacji 
przyjętych w ramach decyzji o spektrum radiowym.

Poprawka 767
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Krajowe organy regulacyjne zapewniają 
skuteczne i wydajne użytkowanie 
częstotliwości radiowych zgodnie z art. 9 
ust. 2 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej). Zapewniają również, że nie 
występuje zakłócenie konkurencji w 
wyniku przekazania lub gromadzenia praw 
użytkowania częstotliwości radiowych. 
Państwa członkowskie mogą w tym celu 
przyjąć właściwe środki, takie jak 
zredukowanie, wycofanie lub narzucenie 
obowiązku sprzedaży prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych.

6. Państwa członkowskie zapewniają 
skuteczne i wydajne użytkowanie 
częstotliwości radiowych zgodnie z art. 9 
ust. 2 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej). Zapewniają również, że nie 
występuje zakłócenie konkurencji w 
wyniku przekazania lub gromadzenia praw 
użytkowania częstotliwości radiowych. 
Państwa członkowskie mogą w tym celu 
przyjąć właściwe środki, takie jak 
zredukowanie, wycofanie lub narzucenie 
obowiązku sprzedaży prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych. 

Or. en
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Poprawka 768
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Krajowe organy regulacyjne zapewniają 
skuteczne i wydajne użytkowanie 
częstotliwości radiowych zgodnie z art. 9
ust. 2 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej). Zapewniają również, że nie 
występuje zakłócenie konkurencji w 
wyniku przekazania lub gromadzenia praw 
użytkowania częstotliwości radiowych. 
Państwa członkowskie mogą w tym celu 
przyjąć właściwe środki, takie jak 
zredukowanie, wycofanie lub narzucenie 
obowiązku sprzedaży prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych.

6. Państwa członkowskie zapewniają 
skuteczne i wydajne użytkowanie 
częstotliwości radiowych zgodnie z art. 9 
ust. 2 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy
ramowej). Zapewniają również, że nie 
występuje zakłócenie konkurencji w 
wyniku przekazania lub gromadzenia praw 
użytkowania częstotliwości radiowych. 
Państwa członkowskie mogą w tym celu 
przyjąć właściwe środki, takie jak 
zredukowanie, wycofanie lub narzucenie 
obowiązku sprzedaży prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 769
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Krajowe organy regulacyjne zapewniają 
skuteczne i wydajne użytkowanie 
częstotliwości radiowych zgodnie z art. 9 
ust. 2 dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej). Zapewniają również, że nie 

6. Organy krajowe zapewniają skuteczne i 
wydajne użytkowanie częstotliwości 
radiowych zgodnie z art. 9 ust. 2 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej). Zapewniają również, że nie 
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występuje zakłócenie konkurencji w 
wyniku przekazania lub gromadzenia praw 
użytkowania częstotliwości radiowych. 
Państwa członkowskie mogą w tym celu 
przyjąć właściwe środki, takie jak 
zredukowanie, wycofanie lub narzucenie 
obowiązku sprzedaży prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych.

występuje zakłócenie konkurencji w 
wyniku przekazania lub gromadzenia praw 
użytkowania częstotliwości radiowych. 
Państwa członkowskie mogą w tym celu 
przyjąć właściwe środki, takie jak 
zredukowanie, wycofanie lub narzucenie 
obowiązku sprzedaży prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 770
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 4 – litera a)
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólne zezwolenie na udostępnianie 
sieci i świadczenie usług łączności 
elektronicznej oraz prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych i prawa 
użytkowania numerów mogą być poddane 
jedynie wymogom określonym w 
załączniku I. Takie wymogi powinny być 
niedyskryminacyjne, proporcjonalne i 
przejrzyste, a w przypadku praw 
użytkowania częstotliwości radiowych, 
zgodne z art. 9 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej).

1. W przypadku zezwolenia ogólnego, 
ogólne zezwolenie na udostępnianie sieci i 
świadczenie usług łączności elektronicznej 
oraz prawa użytkowania częstotliwości 
radiowych i prawa użytkowania numerów 
mogą być poddane jedynie zobowiązaniom 
w zakresie unikania przeciwdziałania 
szkodliwym zakłóceniom oraz wymogom 
określonym w załączniku I. Takie wymogi 
powinny być niedyskryminacyjne, 
proporcjonalne i przejrzyste, a w 
przypadku praw użytkowania 
częstotliwości radiowych, zgodne z art. 9 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej).”

Or. en
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Uzasadnienie

Zasada indywidualnych zezwoleń powinna przeważać, natomiast ogólne zezwolenie powinno 
być wyjątkiem od reguły. Komisja powinna określoć zakresy częstotliwości, które mogłyby 
podlegać ogólnemu zezwoleniu; środek ten powinien zostać zawarty w art. 6 ust. 1.

Poprawka 771
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby osiągnąć cele określone w art. 1, i
bez uszczerbku dla przepisów art. 5 ust. 2
niniejszej dyrektywy, Komisja może 
przyjąć środki wykonawcze:

1. Bez uszczerbku dla przepisów art. 5 ust. 
1 i 2 niniejszej dyrektywy oraz art. 8a i 9 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa), Komisja może przyjąć środki 
wykonawcze:

Or. en

Poprawka 772
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby osiągnąć cele określone w art. 1, i 
bez uszczerbku dla przepisów art. 5 ust. 2 
niniejszej dyrektywy, Komisja może 
przyjąć środki wykonawcze:

1. Aby osiągnąć cele określone w art. 1, i 
bez uszczerbku dla decyzji nr 
676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
ram regulacyjnych dotyczących polityki 
spektrum radiowego we Wspólnocie 
Europejskiej („decyzja o spektrum 
radiowym”)1 oraz dla przepisów art. 5 
ust. 2 niniejszej dyrektywy, Komisja może 
przyjąć środki wykonawcze:
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___________
1 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Harmonizacja na poziomie UE warunków przyznawania indywidualnych praw do widma i 
ogólnych zezwoleń może ułatwić wprowadzanie usług bezprzewodowych i wspierać 
inwestycje i innowacje korzystne dla użytkowników końcowych, jeżeli będzie ona zgodna z 
decyzją o spektrum radiowym z 2002 r. Nie jest właściwe ani proporcjonalne, aby Komisja 
miała uprawnienia lub obowiązki w zakresie wyboru przedsiębiorstw mających skorzystać z 
praw do widma.

Poprawka 773
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby osiągnąć cele określone w art. 1, i 
bez uszczerbku dla przepisów art. 5 ust. 2 
niniejszej dyrektywy, Komisja może 
przyjąć środki wykonawcze:

1. Aby osiągnąć cele określone w art. 1, i 
bez uszczerbku dla przepisów art. 5 ust. 2 
niniejszej dyrektywy oraz dla decyzji nr 
676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
ram regulacyjnych dotyczących polityki 
spektrum radiowego we Wspólnocie 
Europejskiej („decyzja o spektrum 
radiowym”)1, Komisja może przyjąć środki 
wykonawcze:

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

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do decyzji o spektrum radiowym jest kluczowe dla osiągnięcia zintegrowanego 
podejścia politycznego oraz spójnego traktowania środków harmonizacyjnych.
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Poprawka 774
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby osiągnąć cele określone w art. 1, i 
bez uszczerbku dla przepisów art. 5 ust. 2 
niniejszej dyrektywy, Komisja może 
przyjąć środki wykonawcze:

1. Aby osiągnąć cele określone w art. 1, i 
bez uszczerbku dla przepisów art. 5 ust. 2 
niniejszej dyrektywy oraz decyzji 
o spektrum radiowym (676/2002/WE), 
Komisja może przyjąć środki 
wykonawcze:

Or. es

Poprawka 775
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera -a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) ogólnoeuropejskie usługi;

Or. es

Poprawka 776
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w celu zidentyfikowania pasm 
częstotliwości radiowej, których 
użytkowanie ma zostać objęte ogólnymi 
zezwoleniami lub indywidualnymi 
prawami użytkowania częstotliwości 
radiowych;

a) w celu zidentyfikowania pasm 
częstotliwości radiowej, których 
użytkowanie ma zostać objęte ogólnymi 
zezwoleniami;

Or. en

Poprawka 777
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w celu zidentyfikowania pasm 
częstotliwości radiowej, których 
użytkowanie ma zostać objęte ogólnymi
zezwoleniami lub indywidualnymi 
prawami użytkowania częstotliwości 
radiowych;

a) w celu zidentyfikowania pasm 
częstotliwości radiowej, których 
użytkowanie ma zostać objęte 
zezwoleniami; 

Or. es

Poprawka 778
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w celu zidentyfikowania pasm 
częstotliwości radiowej, których 
użytkowanie ma zostać objęte ogólnymi 

a) w celu zidentyfikowania pasm 
częstotliwości radiowej służących 
świadczeniu usług sieci 
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zezwoleniami lub indywidualnymi 
prawami użytkowania częstotliwości 
radiowych;

ogólnoeuropejskich lub usług łączności 
elektronicznej, których użytkowanie ma 
zostać objęte ogólnymi zezwoleniami lub 
indywidualnymi prawami użytkowania 
częstotliwości radiowych;

Or. en

Uzasadnienie

Zakres tego artykułu jest stanowczo zbyt szeroki. Ponadto jego sformułowanie jest niezgodne 
z zasadą równowagi politycznej. Ważne jest dopilnowanie, aby kompetencje państw 
członkowskich w odniesieniu do częstotliwości nie były podważane poprzez nowe 
scentralizowane procedury na szczeblu UE. Dlatego właściwe jest odniesienie tego artykułu 
do usług ogólnoeuropejskich.

Poprawka 779
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w celu zidentyfikowania pasm 
częstotliwości radiowej, których 
użytkowanie ma zostać objęte ogólnymi 
zezwoleniami lub indywidualnymi 
prawami użytkowania częstotliwości 
radiowych;

a) w celu zidentyfikowania pasm 
częstotliwości radiowej, których 
użytkowanie może zostać objęte ogólnymi 
zezwoleniami lub indywidualnymi 
prawami użytkowania częstotliwości 
radiowych; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Harmonizacja na poziomie UE warunków przyznawania indywidualnych praw do widma i 
ogólnych zezwoleń może ułatwić wprowadzanie usług bezprzewodowych i wspierać 
inwestycje i innowacje korzystne dla użytkowników końcowych, jeżeli będzie ona zgodna z 
decyzją o spektrum radiowym z 2002 r. Nie jest właściwe ani proporcjonalne, aby Komisja 
miała uprawnienia lub obowiązki w zakresie wyboru przedsiębiorstw mających skorzystać z 
praw do widma.
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Poprawka 780
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w celu harmonizacji procedur 
przyznawania ogólnych zezwoleń 
lub indywidualnych praw użytkowania 
częstotliwości radiowych lub numerów; 

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Harmonizacja na poziomie UE warunków przyznawania indywidualnych praw do widma i 
ogólnych zezwoleń może ułatwić wprowadzanie usług bezprzewodowych i wspierać 
inwestycje i innowacje korzystne dla użytkowników końcowych, jeżeli będzie ona zgodna z 
decyzją o spektrum radiowym z 2002 r. Nie jest właściwe ani proporcjonalne, aby Komisja 
miała uprawnienia lub obowiązki w zakresie wyboru przedsiębiorstw mających skorzystać z 
praw do widma.

Poprawka 781
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w celu harmonizacji procedur 
przyznawania ogólnych zezwoleń 
lub indywidualnych praw użytkowania 
częstotliwości radiowych lub numerów;

skreślona

Or. es



PE407.807v01-00 46/76 AM\727532PL.doc

PL

Poprawka 782
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w celu harmonizacji procedur 
przyznawania ogólnych zezwoleń 
lub indywidualnych praw użytkowania 
częstotliwości radiowych lub numerów; 

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie środki wykonawcze w ramach art. 6a (harmonizacja) powinny być przyjmowane 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą. Tryb pilny nie jest uzasadniony w 
przypadku przyjmowania takich środków.

Poprawka 783
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w celu harmonizacji procedur 
przyznawania ogólnych zezwoleń 
lub indywidualnych praw użytkowania 
częstotliwości radiowych lub numerów;

c) w celu harmonizacji procedur 
przyznawania ogólnych zezwoleń 
lub indywidualnych praw użytkowania 
częstotliwości radiowych służących 
świadczeniu usług sieci 
ogólnoeuropejskich lub usług łączności 
elektronicznej lub numerów;

Or. en
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Uzasadnienie

Zakres tego artykułu jest stanowczo zbyt szeroki. Ponadto jego sformułowanie jest niezgodne 
z zasadą równowagi politycznej. Ważne jest dopilnowanie, aby kompetencje państw 
członkowskich w odniesieniu do częstotliwości nie były podważane poprzez nowe 
scentralizowane procedury na szczeblu UE. Insofar it is appropriate to refer this article to 
pan-European services.

Poprawka 784
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w celu harmonizacji warunków 
określonych w załączniku II, dotyczących 
ogólnych zezwoleń lub indywidualnych 
praw użytkowania częstotliwości 
radiowych lub numerów;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Harmonizacja na poziomie UE warunków przyznawania indywidualnych praw do widma i 
ogólnych zezwoleń może ułatwić wprowadzanie usług bezprzewodowych i wspierać 
inwestycje i innowacje korzystne dla użytkowników końcowych, jeżeli będzie ona zgodna z 
decyzją o spektrum radiowym z 2002 r. Nie jest właściwe ani proporcjonalne, aby Komisja 
miała uprawnienia lub obowiązki w zakresie wyboru przedsiębiorstw mających skorzystać z 
praw do widma.

Poprawka 785
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w celu harmonizacji warunków 
określonych w załączniku II, dotyczących 
ogólnych zezwoleń lub indywidualnych 
praw użytkowania częstotliwości 
radiowych lub numerów;

skreślona

Or. es

Poprawka 786
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w celu harmonizacji warunków 
określonych w załączniku II, dotyczących 
ogólnych zezwoleń lub indywidualnych 
praw użytkowania częstotliwości 
radiowych lub numerów;

skreślona

Or. en

Poprawka 787
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w celu harmonizacji warunków 
określonych w załączniku II, dotyczących 
ogólnych zezwoleń lub indywidualnych 
praw użytkowania częstotliwości 
radiowych lub numerów;

d) w celu harmonizacji warunków 
określonych w załączniku II, dotyczących 
ogólnych zezwoleń lub indywidualnych 
praw użytkowania częstotliwości 
radiowych służących świadczeniu usług 
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sieci ogólnoeuropejskich lub usług 
łączności elektronicznej lub numerów;

Or. en

Uzasadnienie

Zakres tego artykułu jest stanowczo zbyt szeroki. Ponadto jego sformułowanie jest niezgodne 
z zasadą równowagi politycznej. Ważne jest dopilnowanie, aby kompetencje państw 
członkowskich w odniesieniu do częstotliwości nie były podważane poprzez nowe 
scentralizowane procedury na szczeblu UE. Dlatego właściwe jest odniesienie tego artykułu 
do usług ogólnoeuropejskich.

Poprawka 788
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) w celu harmonizacji warunków 
określonych w załączniku I dotyczących 
ogólnych zezwoleń;

Or. en

Uzasadnienie

Część A załącznika 1 zawiera szereg warunków, które mogą być związane z ogólnym 
zezwoleniem, np. warunki dotyczące sieci łączności elektronicznej dla klientów biznesowych. 
Niektóre globalne usługi telekomunikacyjne(GTS) przynoszą korzyści, takie jak np. wsparcie 
finansowania usługi powszechnej, podczas gdy inne stanowią niepotrzebne obciążenie 
regulacyjne. Komisja powinna zatem posiadać uprawneinia do przyjmowania środków 
harmonizacyjnych w tym obszarze.
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Poprawka 789
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) w celu harmonizacji warunków 
określonych w załączniku I dotyczących 
ogólnych zezwoleń;

Or. en

Uzasadnienie

Part A of Annex I contains a number of conditions which may be attached to general 
authorisations, such as those for operating an electronic communications network for 
business customers. Among the conditions are financial contributions to the funding of 
universal service and administrative charges as well as thirteen other conditions. For certain 
authorisations, such as for global telecommunications services, (GTS) the previously named 
financial conditions have merits. At the same time, other conditions with little or no merit are 
being imposed by one or the other national regulator creating a regulatory burden on 
providers of GTS. The Commission should have the power to adopt harmonisation measures 
in this area.

Poprawka 790
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w celu zmiany lub wycofania zezwoleń 
lub praw użytkowania i procedur 
dotyczących lit. d);

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Harmonizacja na poziomie UE warunków przyznawania indywidualnych praw do widma i 
ogólnych zezwoleń może ułatwić wprowadzanie usług bezprzewodowych i wspierać 
inwestycje i innowacje korzystne dla użytkowników końcowych, jeżeli będzie ona zgodna z 
decyzją o spektrum radiowym z 2002 r. Nie jest właściwe ani proporcjonalne, aby Komisja 
miała uprawnienia lub obowiązki w zakresie wyboru przedsiębiorstw mających skorzystać z 
praw do widma.

Poprawka 791
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w celu zmiany lub wycofania zezwoleń 
lub praw użytkowania i procedur 
dotyczących lit. d);

skreślona

Or. es

Poprawka 792
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w celu zmiany lub wycofania zezwoleń 
lub praw użytkowania i procedur 
dotyczących lit. d);

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie środki wykonawcze w ramach art. 6a (harmonizacja) powinny być przyjmowane 
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zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą. Tryb pilny nie jest uzasadniony w 
przypadku przyjmowania takich środków.

Poprawka 793
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w celu określenia procedur selekcji 
przedsiębiorstw, którym zostaną 
przyznane indywidualne prawa 
użytkowania częstotliwości radiowych lub 
numerów przez krajowe organy 
regulacyjne, o ile jest to właściwe, zgodnie 
z postanowieniami art. 6b.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Harmonizacja na poziomie UE warunków przyznawania indywidualnych praw do widma i 
ogólnych zezwoleń może ułatwić wprowadzanie usług bezprzewodowych i wspierać 
inwestycje i innowacje korzystne dla użytkowników końcowych, jeżeli będzie ona zgodna z 
decyzją o spektrum radiowym z 2002 r. Nie jest właściwe ani proporcjonalne, aby Komisja 
miała uprawnienia lub obowiązki w zakresie wyboru przedsiębiorstw mających skorzystać z 
praw do widma.

Poprawka 794
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w celu określenia procedur selekcji 
przedsiębiorstw, którym zostaną 

skreślona
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przyznane indywidualne prawa 
użytkowania częstotliwości radiowych lub 
numerów przez krajowe organy 
regulacyjne, o ile jest to właściwe, zgodnie 
z postanowieniami art. 6b.

Or. es

Poprawka 795
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w celu określenia procedur selekcji 
przedsiębiorstw, którym zostaną przyznane 
indywidualne prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych lub numerów 
przez krajowe organy regulacyjne, o ile 
jest to właściwe, zgodnie z 
postanowieniami art. 6b. 

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie środki wykonawcze w ramach art. 6a (harmonizacja) powinny być przyjmowane 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą. Tryb pilny nie jest uzasadniony w 
przypadku przyjmowania takich środków.

Poprawka 796
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera f)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w celu określenia procedur selekcji 
przedsiębiorstw, którym zostaną przyznane 
indywidualne prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych lub numerów 
przez krajowe organy regulacyjne, o ile jest 
to właściwe, zgodnie z postanowieniami 
art. 6b.

f) w celu określenia procedur selekcji 
przedsiębiorstw świadczących usług sieci 
ogólnoeuropejskich lub usługi łączności 
elektronicznej, którym zostaną przyznane 
indywidualne prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych lub numerów 
przez krajowe organy regulacyjne, o ile jest 
to właściwe, zgodnie z postanowieniami 
art. 6b.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres tego artykułu jest stanowczo zbyt szeroki. Ponadto jego sformułowanie jest niezgodne 
z zasadą równowagi politycznej.

Poprawka 797
Gianni De Michelis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki wymienione w lit. a) do d) i w lit. 
f), 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. 14a ust. 3. 
Z uwagi na szczególnie pilny charakter 
sprawy Komisja może zastosować tryb 
pilny określony w art. 14a ust. 4.

Środki wymienione w lit. a) do d) i w 
lit. f), 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. 14a ust. 3. 
Z uwagi na szczególnie pilny charakter 
sprawy Komisja może zastosować tryb 
pilny określony w art. 14a ust. 4. Komisja 
przyjmuje te środki uwzględniając 
należycie oceny wydane przez 
odpowiednie organizacje techniczne i 
standaryzacyjne oraz po zasięgnięciu 
opinii zainteresowanych stron.
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Poprawka 798
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki wymienione w lit. a) do d) i w lit. 
f), 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. 14a ust. 3. 
Z uwagi na szczególnie pilny charakter 
sprawy Komisja może zastosować tryb 
pilny określony w art. 14a ust. 4.

Środki wymienione w lit. a) i b), 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. 14a ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Harmonizacja na poziomie UE warunków przyznawania indywidualnych praw do widma i 
ogólnych zezwoleń może ułatwić wprowadzanie usług bezprzewodowych i wspierać 
inwestycje i innowacje korzystne dla użytkowników końcowych, jeżeli będzie ona zgodna z 
decyzją o spektrum radiowym z 2002 r. Nie jest właściwe ani proporcjonalne, aby Komisja 
miała uprawnienia lub obowiązki w zakresie wyboru przedsiębiorstw mających skorzystać z 
praw do widma.

Poprawka 799
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki wymienione w lit. a) do d) i w lit. Środki wymienione w akapicie pierwszym, 
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f), 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. 14a ust. 3. 
Z uwagi na szczególnie pilny charakter 
sprawy Komisja może zastosować tryb 
pilny określony w art. 14a ust. 4.

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. 14a ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie środki wykonawcze w ramach art. 6a (harmonizacja) powinny być przyjmowane 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą. Tryb pilny nie jest uzasadniony w 
przypadku przyjmowania takich środków.

Poprawka 800
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki wymienione w lit. a) do d) i w lit. 
f), 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. 14a ust. 3. 
Z uwagi na szczególnie pilny charakter 
sprawy Komisja może zastosować tryb 
pilny określony w art. 14a ust. 4.

Środki wymienione w ust. 1 mające na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 14a ust. 3. 
Z uwagi na szczególnie pilny charakter 
sprawy Komisja może zastosować tryb 
pilny określony w art. 14a ust. 4.

Or. es



AM\727532PL.doc 57/76 PE407.807v01-00

PL

Poprawka 801
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ocenia uzasadnienie wniosku, 
biorąc pod uwagę sytuację w państwie 
członkowskim, i może przyznać częściowe 
zwolnienie lub tymczasowe odstępstwo lub 
oba te środki, o ile nie odsunie to 
nadmiernie w czasie wdrożenia środków 
wykonawczych, o których mowa w ust. 1, 
albo nie stworzy nadmiernych różnic 
pomiędzy państwami członkowskimi w 
odniesieniu do sytuacji konkurencyjnej 
lub regulacyjnej.

skreślony

Or. en

Poprawka 802
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. We wdrażaniu przepisów niniejszego 
artykułu Komisję może wspomagać 
Europejski Urząd ds. Rynku Łączności 
Elektronicznej (zwany dalej „Urzędem”). 
Komisja uwzględnia przede wszystkim 
opinię Urzędu, o ile zostanie wydana, 
złożoną zgodnie z art. 11 rozporządzenia [ 
].

skreślony

Or. en
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Poprawka 803
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. We wdrażaniu przepisów niniejszego 
artykułu Komisję może wspomagać 
Europejski Urząd ds. Rynku Łączności 
Elektronicznej (zwany dalej „Urzędem”). 
Komisja uwzględnia przede wszystkim
opinię Urzędu, o ile zostanie wydana, 
złożoną zgodnie z art. 11 rozporządzenia [ 
].

3. We wdrażaniu przepisów niniejszego 
artykułu Komisja uwzględnia w 
największym możliwym stopniu krajowe 
tabele przeznaczeń częstotliwości i 
regulacje radiowe ITU. 

Or. en

Poprawka 804
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. We wdrażaniu przepisów niniejszego 
artykułu Komisję może wspomagać 
Europejski Urząd ds. Rynku Łączności 
Elektronicznej (zwany dalej „Urzędem”). 
Komisja uwzględnia przede wszystkim 
opinię Urzędu, o ile zostanie wydana, 
złożoną zgodnie z art. 11 rozporządzenia 
[ ].

3. We wdrażaniu przepisów niniejszego 
artykułu Komisję może wspomagać BERT. 
Komisja uwzględnia przede wszystkim 
opinię BERT.

Or. es
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Poprawka 805
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6b skreślony
Wspólna procedura selekcji dla 

wydawania praw
1. Techniczny środek wykonawczy, o 
którym mowa w ust. 6a pkt 1 lit. f), może 
przewidywać złożenie przez Urząd 
propozycji w sprawie selekcji jednego lub 
większej liczby przedsiębiorstw, którym 
mogą zostać wydane indywidualne prawa 
użytkowania częstotliwości radiowych lub 
numerów zgodnie z art. 12 rozporządzenia 
[…].
W takich przypadkach środek musi 
obejmować wskazuje okres, w którym 
Urząd powinien zakończyć selekcję, 
procedurę, zasady i warunki dotyczące 
selekcji oraz szczegółowe dane dotyczące 
wszelkich opłat nakładanych na 
posiadaczy praw użytkowania 
częstotliwości radiowych lub numerów, 
aby zapewnić optymalne użytkowanie 
widma lub zasobów numeracyjnych. 
Procedura selekcyjna powinna być 
otwarta, przejrzysta, niedyskryminacyjna 
i obiektywna.
2. Uwzględniając przede wszystkim opinię 
Urzędu, Komisja przyjmuje środek 
dokonujący wyboru jednego lub większej 
liczby przedsiębiorstw, którym zostaną 
wydane indywidualne prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych lub numerów. 
Środek określa termin wydania takich 
praw użytkowania przez krajowe organy 
regulacyjne. Komisja postępuje zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 14a ust 
2.



PE407.807v01-00 60/76 AM\727532PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 806
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6b – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Techniczny środek wykonawczy, o 
którym mowa w ust. 6a pkt 1 lit. f), może 
przewidywać złożenie przez Urząd 
propozycji w sprawie selekcji jednego lub 
większej liczby przedsiębiorstw, którym 
mogą zostać wydane indywidualne prawa 
użytkowania częstotliwości radiowych lub 
numerów zgodnie z art. 12 rozporządzenia 
[…].

1. Techniczny środek wykonawczy, o 
którym mowa w ust. 6a pkt 1 lit. f), może 
przewidywać złożenie przez Urząd 
propozycji w sprawie selekcji jednego lub 
większej liczby przedsiębiorstw 
świadczących usług sieci 
ogólnoeuropejskich lub usługi łączności 
elektronicznej, którym mogą zostać 
wydane indywidualne prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych lub numerów 
zgodnie z art. 12 rozporządzenia […].

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 6 lit. b) jest niezgodny z zasadą pomocniczości. Ważne jest dopilnowanie, aby 
kompetencje państw członkowskich w odniesieniu do częstotliwości nie były podważane 
poprzez nowe scentralizowane procedury na szczeblu UE. Dlatego właściwe jest odniesienie 
tego artykułu do usług ogólnoeuropejskich.

Poprawka 807
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 5
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uwzględniając przede wszystkim opinię 2. Uwzględniając przede wszystkim opinię 
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Urzędu, Komisja przyjmuje środek 
dokonujący wyboru jednego lub większej 
liczby przedsiębiorstw, którym zostaną 
wydane indywidualne prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych lub numerów. 
Środek określa termin wydania takich praw 
użytkowania przez krajowe organy 
regulacyjne. Komisja postępuje zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 14a ust 
2.

Urzędu, Komisja przyjmuje środek 
dokonujący wyboru jednego lub większej 
liczby przedsiębiorstw świadczących usług 
sieci ogólnoeuropejskich lub usługi 
łączności elektronicznej, którym zostaną 
wydane indywidualne prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych lub numerów. 
Środek określa termin wydania takich praw 
użytkowania przez krajowe organy 
regulacyjne. Komisja postępuje zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 14a ust 
2.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 6 lit. b) jest niezgodny z zasadą pomocniczości. Ważne jest dopilnowanie, aby 
kompetencje państw członkowskich w odniesieniu do częstotliwości nie były podważane 
poprzez nowe scentralizowane procedury na szczeblu UE. Dlatego właściwe jest odniesienie 
tego artykułu do usług ogólnoeuropejskich.

Poprawka 808
Rebecca Harms

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 8 – litera a)
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu państwa członkowskie 
upoważniają właściwe organy do 
nakładania kar finansowych, w stosownych 
przypadkach. O środkach oraz 
uzasadnieniu ich zastosowania należy 
bezzwłocznie zawiadomić dane 
przedsiębiorstwo oraz wyznaczyć rozsądny 
termin, w którym przedsiębiorstwo będzie 
musiało się do nich dostosować.

W tym celu państwa członkowskie 
upoważniają właściwe organy do 
nakładania:

a) odstraszających kar finansowych, w 
stosownych przypadkach, które mogą 
obejmować okresowe kary z mocą 
wsteczną; oraz
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b) nakazów zaprzestania świadczenia 
usługi lub pakietu usług, które 
prowadziłyby do znaczącej szkody dla 
konkurencji, do czasu osiągnięcia 
zgodności ze zobowiązaniami dotyczącymi 
dostępu nałożonymi po przeprowadzeniu 
analizy rynku na mocy art. 16.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza dwa wyraźne środki egzekucji, które są obecnie dostępne dla 
niektórych, ale nie dla wszystkich, regulatorów i które sprawdziły się jako pomoc przy 
egzekucji. W szczególności ważne jest, aby istniała możliwość zapobieżenia uruchomieniu 
przez dominującego operatora usługi, która wykluczyłaby konkurencję przed zapewnieniem 
dostępu, tak aby wszyscy mogli uczestniczyć na tych samych warunkach, tak aby rynek od 
samego początku mógł być konkurencyjny (a nie zmonopolizowany), co zasadniczo 
przyspiesza wprowadzanie usług na rynek i obniża ceny.

Poprawka 809
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 8 – litera a)
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu państwa członkowskie 
upoważniają właściwe organy do 
nakładania kar finansowych, w stosownych 
przypadkach. O środkach oraz 
uzasadnieniu ich zastosowania należy 
bezzwłocznie zawiadomić dane 
przedsiębiorstwo oraz wyznaczyć rozsądny 
termin, w którym przedsiębiorstwo będzie 
musiało się do nich dostosować.

W tym celu państwa członkowskie 
upoważniają właściwe organy do 
nakładania:

a) odstraszających kar finansowych, w 
stosownych przypadkach, które mogą 
obejmować okresowe kary z mocą 
wsteczną; oraz
b) nakazów zaprzestania świadczenia 
usługi lub pakietu usług, które 
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prowadziłyby do znaczącej szkody dla 
konkurencji, do czasu osiągnięcia 
zgodności ze zobowiązaniami dotyczącymi 
dostępu nałożonymi po przeprowadzeniu 
analizy rynku na mocy art. 16.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza dwa wyraźne środki egzekucji, które są obecnie dostępne dla 
niektórych, ale nie dla wszystkich, regulatorów i które sprawdziły się jako pomoc przy 
egzekucji. W szczególności ważne jest, aby istniała możliwość zapobieżenia uruchomieniu 
przez dominującego operatora usługi, która wykluczyłaby konkurencję przed zapewnieniem 
dostępu, tak aby wszyscy mogli uczestniczyć na tych samych warunkach, tak aby rynek od 
samego początku mógł być konkurencyjny (a nie zmonopolizowany), co zasadniczo 
przyspiesza wprowadzanie usług na rynek i obniża ceny.

Poprawka 810
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 8 – litera c)
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach poważnego i
powtarzającego się uchybiania wymogom 
określonym w ogólnym zezwoleniu, 
prawach użytkowania lub szczegółowych 
obowiązkach, o których mowa w art. 6 ust. 
2, jeżeli środki zmierzające do zapewnienia 
zgodności ze stanem prawnym, o których 
mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, okażą 
się nieskuteczne, krajowe organy 
regulacyjne mogą zakazać 
przedsiębiorstwu dalszego świadczenia 
dostępu do sieci lub usług łączności 
elektronicznej albo zawiesić lub cofnąć 
prawo użytkowania. Mogą zostać 
zastosowane sankcje i kary, które są 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, 
w odniesieniu do okresu każdego 
uchybienia, nawet jeżeli takie uchybienie 

W przypadkach poważnego lub
powtarzającego się uchybiania wymogom 
określonym w ogólnym zezwoleniu, 
prawach użytkowania lub szczegółowych 
obowiązkach, o których mowa w art. 6 ust. 
2, jeżeli środki zmierzające do zapewnienia 
zgodności ze stanem prawnym, o których 
mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, okażą 
się nieskuteczne, krajowe organy 
regulacyjne mogą zakazać 
przedsiębiorstwu dalszego świadczenia 
dostępu do sieci lub usług łączności 
elektronicznej albo zawiesić lub cofnąć 
prawo użytkowania. Mogą zostać 
zastosowane sankcje i kary, które są 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, 
w odniesieniu do okresu każdego 
uchybienia, nawet jeżeli takie uchybienie 
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zostanie później naprawione. zostanie później naprawione.

Or. en

Poprawka 811
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 8 – litera d)
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Niezależnie od przepisów ustępów 2, 3 
oraz 5, jeżeli właściwy organ dysponuje 
dowodem uchybienia wymogom 
określonym w ogólnym zezwoleniu, 
prawach użytkowania lub szczegółowych 
obowiązkach, o których mowa w art. 6 ust. 
2, które stanowi bezpośrednie i poważne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa 
publicznego, obronności lub zdrowia 
publicznego, albo spowoduje poważne 
gospodarcze lub operacyjne problemy dla 
innych usługodawców lub użytkowników 
korzystających z sieci lub usług łączności 
elektronicznej, może on podjąć 
niezwłocznie środki tymczasowe, mające 
na celu naprawienie sytuacji, zanim 
zostanie wydana ostateczna decyzja w tej 
sprawie. Następnie należy zapewnić 
danemu przedsiębiorstwu odpowiednią 
możliwość wypowiedzenia się w danej 
kwestii i zaproponowania środków 
naprawczych. W razie potrzeby właściwy 
organ będzie mógł zatwierdzić podjęte 
środki tymczasowe, które mogą 
obowiązywać przez maksymalnie 3 
miesiące.

6. Niezależnie od przepisów ustępów 2, 3 
oraz 5, jeżeli właściwy organ dysponuje 
dowodem uchybienia wymogom 
określonym w ogólnym zezwoleniu, 
prawach użytkowania lub szczegółowych 
obowiązkach, o których mowa w art. 6 ust. 
2, które stanowi bezpośrednie i poważne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa 
publicznego, obronności lub zdrowia 
publicznego, albo spowoduje poważne 
gospodarcze lub operacyjne problemy dla 
innych usługodawców lub użytkowników 
korzystających z sieci lub usług łączności 
elektronicznej, może on podjąć 
niezwłocznie środki tymczasowe, mające 
na celu naprawienie sytuacji, zanim 
zostanie wydana ostateczna decyzja w tej 
sprawie. Następnie należy zapewnić 
danemu przedsiębiorstwu odpowiednią 
możliwość wypowiedzenia się w danej 
kwestii i zaproponowania środków 
naprawczych. W razie potrzeby właściwy 
organ będzie mógł zatwierdzić podjęte 
środki tymczasowe, które mogą 
obowiązywać przez maksymalnie 3 
miesiące i będą mogły zostać przedłużone 
na okres trzech miesięcy w przypadku, gdy 
procedura wykonawcza nie została 
zakończona.

Or. es
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Poprawka 812
Mary Honeyball

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 9 a (nowy)
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) w artykule 11 ust. 1 akapit pierwszy 
dodaje się literę w brzmieniu:
„fa) wspieranie wydajnego wykorzystania 
i zapewnienie skutecznego zarządzania 
częstotliwościami radiowymi.”

Or. en

Uzasadnienie

Handel częstotliwościami widma sprzyja wydajnemu wykorzystaniu widma i powinien 
prowadzić do wyeliminowania problemu gromadzenia częstotliwości widma. Niemniej jednak 
uzyskane od przedsiębiorstw dokładne dane dotyczące wykorzystania częstotliwości widma 
pomogłyby BERT i krajowym organom regulacyjnym w dokonaniu dokładnej oceny 
wykorzystania widma.

Poprawka 813
Gianni De Michelis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 13
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 9a dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej), 
państwa członkowskie dostosowują 
zezwolenia obowiązujące w dniu 31 
grudnia 2009 r. do art. 5, 6, 7 oraz 
załącznika I do niniejszej dyrektywy nie 
później niż do [dnia 31 grudnia 2010 r.]

1. Bez uszczerbku dla art. 9a dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej), 
państwa członkowskie dostosowują 
zezwolenia obowiązujące w dniu 31 
grudnia 2009 r. do art. 5, 6, 7 oraz 
załącznika I do niniejszej dyrektywy do 
...*.
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___________
* pięć lat od daty transpozycji niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Przejście z obecnego systemu zarządzania częstotliwościami widma do nowego systemu ma 
kluczowe znaczenie dla wielu sektorów przemysłu i w związku z tym należy przyjąć ostrożny 
sposób działania. Aby właściwie rozwiązać kwestie związane z istniejącymi prawami 
posiadaczy licencji, którzy obecnie posiadają długoterminowe licencje, których okres 
ważności znacznie przekracza obecnie proponowaną datę, okresy przeglądu nie powinny być 
zbyt krótkie. Podważa to kosztowne inwestycje dokonane w ramach obecnego systemu 
przyznawania licencji. Uważamy, że właściwe jest połączenie zobowiązania państw 
członkowskich do dostosowania istniejących licencji do nowego systemu z harmonogramem 
przeglądu regulacyjnego.

Poprawka 814
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 13
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 9a dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej), 
państwa członkowskie dostosowują 
zezwolenia obowiązujące w dniu 31 
grudnia 2009 r. do art. 5, 6, 7 oraz 
załącznika I do niniejszej dyrektywy nie 
później niż do [dnia 31 grudnia 2010 r.]

1. Bez uszczerbku dla art. 9a dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywy ramowej), 
państwa członkowskie dostosowują ogólne 
zezwolenia i prawa użytkowania 
obowiązujące w dniu [w zależności od daty 
transpozycji] do art. 5, 6, 7 oraz 
załącznika I do niniejszej dyrektywy nie 
później niż [dwa lata od wejścia w życie].

Or. es
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Poprawka 815
Gianni De Michelis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 13
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli zastosowanie ustępu 1 pociąga za 
sobą ograniczenie praw albo zwiększenie 
obowiązków wynikających z 
obowiązujących już zezwoleń, państwa 
członkowskie mogą przedłużyć ważność 
powyższych praw i obowiązków nie 
później niż do [dnia 30 września 2011 r.], 
pod warunkiem, że nie będzie to naruszało 
praw innych przedsiębiorstw, 
wynikających z przepisów prawa 
wspólnotowego. Państwa członkowskie 
zgłaszają Komisji takie przedłużenie 
terminu oraz przedstawiają jego 
uzasadnienie.

2. Jeżeli zastosowanie ustępu 1 pociąga za 
sobą ograniczenie praw albo zwiększenie 
obowiązków wynikających z 
obowiązujących już zezwoleń, państwa 
członkowskie mogą przedłużyć ważność 
powyższych praw i obowiązków do o 
kolejny rok, pod warunkiem, że nie będzie 
to naruszało praw innych przedsiębiorstw, 
wynikających z przepisów prawa 
wspólnotowego. Państwa członkowskie 
zgłaszają Komisji takie przedłużenie 
terminu oraz przedstawiają jego 
uzasadnienie.

Or. en

Uzasadnienie

Przejście z obecnego systemu zarządzania częstotliwościami widma do nowego systemu ma 
kluczowe znaczenie dla wielu sektorów przemysłu i w związku z tym należy przyjąć ostrożny
sposób działania. Aby właściwie rozwiązać kwestie związane z istniejącymi prawami 
posiadaczy licencji, którzy obecnie posiadają długoterminowe licencje, których okres 
ważności znacznie przekracza obecnie proponowaną datę, okresy przeglądu nie powinny być 
zbyt krótkie. Podważa to kosztowne inwestycje dokonane w ramach obecnego systemu 
przyznawania licencji. Uważamy, że właściwe jest połączenie zobowiązania państw 
członkowskich do dostosowania istniejących licencji do nowego systemu z harmonogramem 
przeglądu regulacyjnego.

Poprawka 816
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 13
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 17 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli zastosowanie ustępu 1 pociąga za 
sobą ograniczenie praw albo zwiększenie 
obowiązków wynikających z 
obowiązujących już zezwoleń, państwa 
członkowskie mogą przedłużyć ważność 
powyższych praw i obowiązków nie 
później niż do [dnia 30 września 2011 r.],
pod warunkiem, że nie będzie to naruszało 
praw innych przedsiębiorstw, 
wynikających z przepisów prawa 
wspólnotowego. Państwa członkowskie 
zgłaszają Komisji takie przedłużenie 
terminu oraz przedstawiają jego 
uzasadnienie.

2. Jeżeli zastosowanie ustępu 1 pociąga za 
sobą ograniczenie praw albo zwiększenie 
obowiązków wynikających z 
obowiązujących już ogólnych zezwoleń 
lub praw użytkowania, państwa 
członkowskie mogą przedłużyć ważność 
powyższych praw i obowiązków nie 
później niż do [w zależności od daty 
transpozycji], pod warunkiem, że nie 
będzie to naruszało praw innych 
przedsiębiorstw, wynikających z przepisów 
prawa wspólnotowego. Państwa 
członkowskie zgłaszają Komisji takie 
przedłużenie terminu oraz przedstawiają 
jego uzasadnienie.

Or. es

Poprawka 817
Gianni De Michelis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 3 – litera (a)
Dyrektywa 2002/20/WE
Załącznik I – część A – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dostępność numerów z krajowego planu 
numeracji dla użytkowników końcowych, 
numerów z ETNS i UIFN, w tym wymogi 
zgodne z przepisami dyrektywy 
2002/22/WE (dyrektywy o usłudze 
powszechnej).

4. Dostępność numerów z krajowego planu 
numeracji dla użytkowników końcowych 
oraz światowych międzynarodowych 
systemów numeracji zarządzanych przez 
ITU-T i ETNS, w tym wymogi zgodne 
z przepisami dyrektywy 2002/22/WE 
(dyrektywy o usłudze powszechnej).

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji powinien opierać się na rzeczywistym zapotrzebowaniu na rynku i na jego 
potrzebach. W odniesieniu do ETNS należy podkreślić, że numery te są potrzebne tylko w 
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przypadku usług ogólnoeuropejskich, dostarczanych na podstawie umów handlowych 
pomiędzy przedsiębiorstwami mającymi siedzibę w różnych państwach członkowskich.

Poprawka 818
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 3 – litera (a)
Dyrektywa 2002/20/WE
Załącznik I – część A – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dostępność numerów z krajowego 
planu numeracji dla użytkowników 
końcowych, numerów z ETNS i UIFN, w 
tym wymogi zgodne z przepisami 
dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywy o 
usłudze powszechnej).

4. Dostępność numerów z krajowych 
planów numeracji państw członkowskich 
dla użytkowników końcowych, numerów z 
ETNS i UIFN, w tym wymogi zgodne 
z przepisami dyrektywy 2002/22/WE 
(dyrektywy o usłudze powszechnej).

Or. en

Uzasadnienie

Na rynku wewnętrznym wymagany jest transgraniczny dostęp do numerów.

Poprawka 819
Stefano Zappalà

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 3 – litera (a)
Dyrektywa 2002/20/WE
Załącznik I – część A – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dostępność numerów z krajowego 
planu numeracji dla użytkowników 
końcowych, numerów z ETNS i UIFN, w 
tym wymogi zgodne z przepisami 
dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywy o 
usłudze powszechnej).

4. Dostępność numerów z krajowych 
planów numeracji państw członkowskich 
dla użytkowników końcowych, numerów z 
ETNS i UIFN, w tym wymogi zgodne 
z przepisami dyrektywy 2002/22/WE 
(dyrektywy o usłudze powszechnej).

Or. en
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Uzasadnienie

Na rynku wewnętrznym wymagany jest transgraniczny dostęp do numerów. Zmiana ta jest
zgodna z proponowanymi zmianami do art. 28 dyrektywy o usłudze powszechnej.

Poprawka 820
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 3 – litera (g)
Dyrektywa 2002/20/WE
Załącznik I – część A – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19. Zgodność z krajowymi środkami 
wdrażającymi przepisy dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/29/WE oraz dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2004/48/WE.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skuteczniejsze i korzystniejsze byłoby prowadzenie dyskusji na temat ochrony praw 
autorskich i związanych z tym kwestii dotyczących sieci łączności elektronicznej w ramach 
konsultacji dotyczących treści udostępnianych online. Celem tej inicjatywy jest stworzenie 
odpowiednich warunków dla dialogu, w którym wszyscy uczestnicy elektronicznego łańcucha 
wartości mogą wspólnie pracować nad opracowaniem rozwiązań opartych na samoregulacji, 
które spotkają się z poparciem wszystkich uczestników.

Poprawka 821
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 3 – litera (ga) (nowa)
Dyrektywa 2002/20/WE
Załącznik I – część A – punkt 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) dodaje się literę w brzmieniu:
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„19a. Obowiązki dotyczące przejrzystości 
spoczywające na dostawcach w zakresie 
zapewnienia bezpośredniego podłączenia 
użytkownika końcowego, w tym 
nieograniczonego dostępu do treści, usług 
i aplikacji, zgodnie z celami i zasadami 
określonymi w art. 8 dyrektywy 
2002/21/WE, ujawnianie informacji o 
ograniczeniach dostępu do usług i 
aplikacji oraz polityce zarządzania 
przesyłem, a także, gdzie konieczne i 
proporcjonalne, dostęp krajowych 
organów regulacyjnych do takich 
informacji konieczny w celu 
zweryfikowania poprawności 
ujawnionych informacji.” 

Or. en

Uzasadnienie

Istniejący zbiór warunków nie zawiera wyraźnych obowiązków w zakresie przejrzystości 
mających na celu zapewnienie ochrony praw dostępu użytkownika końcowego. Szczególnie 
ważne jest to, aby krajowe organy regulacyjne posiadały wystarczające informacje do 
dokonania oceny zgodności dostawców publicznych sieci łączności ze spoczywającymi na 
nich obowiązkami w zakresie umożliwienia użytkownikom końcowym dostępu do wybranych 
przez nich treści, usług i aplikacji. Warunki dotyczące zezwolenia ogólnego przewidują 
mechanizm mający na celu zapewnienie przejrzystości wśród dostawców sieci łączności, 
którzy nie posiadają znaczącej pozycji na rynku.

Poprawka 822
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 4 – litera (a)
Dyrektywa 2002/20/WE
Załącznik I – część B – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Obowiązek świadczenia usługi lub 
korzystania z rodzaju technologii, dla 
których prawo użytkowania danej 
częstotliwości zostało przyznane, w tym, w 
razie potrzeby, wymagania dotyczące 

1. Obowiązek świadczenia usługi lub 
korzystania z rodzaju technologii, dla 
których prawo użytkowania danej 
częstotliwości zostało przyznane, w tym, w 
razie potrzeby, wyłączne prawo 
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zasięgu. użytkowania częstotliwości w celu 
nadawania specyficznych treści lub 
specyficznych programów 
audiowizualnych oraz wymagania 
dotyczące zasięgu.

Or. fr

Uzasadnienie

Wyłączne prawo użytkowania częstotliwości do świadczenia usług nadawania radiowego 
powinno nadal być możliwe. Wydajne wykorzystanie częstotliwości nadawania może być 
warunkiem związanym z prawem użytkowania.

Poprawka 823
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 4 – litera (a)
Dyrektywa 2002/20/WE
Załącznik I – część B – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Obowiązek świadczenia usługi lub 
korzystania z rodzaju technologii, dla 
których prawo użytkowania danej 
częstotliwości zostało przyznane, w tym, w 
razie potrzeby, wymagania dotyczące 
zasięgu.

1. Obowiązek świadczenia usługi lub 
korzystania z rodzaju technologii, dla 
których prawo użytkowania danej 
częstotliwości zostało przyznane, w tym, w 
razie potrzeby, wymagania dotyczące 
zasięgu i jakości.

Or. es

Poprawka 824
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 4 – litera (c)
Dyrektywa 2002/20/WE
Załącznik I – część B – punkt 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) W pkt 4 usuwa się wyrazy „i zmianami 
zawartymi w krajowej tabeli przeznaczeń 
częstotliwości”.

skreślona

Or. es

Poprawka 825
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 4 – litera (d)
Dyrektywa 2002/20/WE
Załącznik I – część B – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dobrowolne zobowiązania, jakie 
przedsiębiorstwo, któremu przydzielono 
prawo użytkowania, przyjęło na siebie 
podczas konkurencyjnej lub porównawczej 
procedury selekcji.

7. Dobrowolne zobowiązania, jakie 
przedsiębiorstwo, któremu przydzielono 
prawo użytkowania, przyjęło na siebie 
podczas konkurencyjnej lub porównawczej 
procedury selekcji. Jeśli takie 
zobowiązanie odpowiada faktycznie 
jednemu lub kilku obowiązkom 
wymienionym w art. 9 - 13a dyrektywy 
2002/19/WE, zobowiązanie to uważa się 
za wygasłe najpóźniej w dniu 1 stycznia 
2010 r.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązki regulacyjne powinny być nakładane jedynie na przedsiębiorstwa posiadające 
znaczącą pozycje na rynku, która uzasadnia uregulowania ex ante. Przed wprowadzeniem 
ram prawnych w 2002 r. uzyskanie praw użytkowania było czasami uwarunkowane podjęciem 
„dobrowolnych zobowiązań” przez nowych uczestników rynku, które odpowiadały takim 
zobowiązaniom regulacyjnym (zobowiązanie do niedyskryminacji itp.). Aby uniknąć 
wiecznego obowiązywania tego uregulowania niezależnie od pozycji na rynku, takie 
„dobrowolne zobowiązania” należy uważać za wygasłe po okresie przejściowym.
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Poprawka 826
Mary Honeyball

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 4 a (nowy)
Dyrektywa 2002/20/WE
Załącznik I – część C – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) W części C pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Określenie usługi, dla której numer 
będzie użytkowany, w tym wszelkie 
wymogi związane ze świadczeniem tej 
usługi i, aby uniknąć wątpliwości, zasady 
taryfowe i maksymalne ceny, które mogą 
mieć zastosowanie do szczególnych 
zakresów numerów w celu zapewnienia 
ochrony konsumenta zgodnie z art. 8 
ust. 4 lit. b) dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywa ramowa).”

Or. en

Uzasadnienie

Szczególne zakresy numerów odnoszą się do szczególnych rodzajów usług (bezpłatne numery, 
stawki jak za rozmowy krajowe bądź lokalne). Ważne jest, aby krajowe organy regulacyjne 
mogły zapewnić, że wysokość opłat pobieranych przez operatorów za te usługi jest zgodna z 
oczekiwaniami klientów. Klienci mogą na przykład słusznie zakładać, że (niegeograficzny) 
numer połączenia krajowego prowadzi do naliczenia normalnej stawki krajowej.

Poprawka 827
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik II
Dyrektywa 2002/20/WE
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywy o 
zezwoleniach) dodaje się następujący 
załącznik II:

skreślony
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Or. es

Uzasadnienie

Ze względu na spójność po skreśleniu art. 6a lit. d), do którego się odnosi.

Poprawka 828
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik II
Dyrektywa 2002/20/WE
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dyrektywy 2002/20/WE (dyrektywy o 
zezwoleniach) dodaje się następujący 
załącznik II:

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jest to spójne z poprawką do proponowanych art. 6a i 6b dyrektywy o zezwoleniach. 

Poprawka 829
Mary Honeyball

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik II
Dyrektywa 2002/20/WE
Załącznik II – punkt 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) sposób ustalania opłat za korzystanie z 
prawa użytkowania częstotliwości 
radiowych; 

d) sposób ustalania opłat za korzystanie z 
prawa użytkowania częstotliwości 
radiowych, bez uszczerbku dla systemów 
określonych przez państwa członkowskie, 
w których obowiązek płacenia opłat 
związanych z użytkowaniem zastępuje się 
obowiązkiem osiągnięcia określonych 
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celów interesu ogólnego;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 830
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik II
Dyrektywa 2002/20/WE
Załącznik II – punkt 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) sposób ustalania opłat za korzystanie z 
prawa użytkowania częstotliwości 
radiowych;

d) sposób ustalania opłat za korzystanie z 
prawa użytkowania częstotliwości 
radiowych, bez uszczerbku dla 
mechanizmów określonych przez państwa 
członkowskie, które przewidują 
zastąpienie obowiązku uiszczania opłaty 
za prawa użytkowania obowiązkiem 
realizacji określonych celów interesu 
ogólnego;

Or. fr

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny zachować możliwość utrzymania lub wprowadzania 
mechanizmów przewidujących zastąpienie obowiązku uiszczania opłat za użytkowanie 
obowiązkiem realizacji celów interesu ogólnego. Mechanizmy te służą zapewnieniu 
pluralizmu mediów i są często stosowane w kontekście częstotliwości przyznawanych na 
potrzeby nadawania naziemnego.
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