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Poprawka 111
Gunnar Hökmark

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(5) W celu zapewnienia proporcjonalnego 
i przystosowalnego podejścia do 
zróżnicowanych warunków konkurencji, 
krajowe organy regulacyjne mogą 
definiować rynki na zasadzie 
ponadnarodowej lub znieść obowiązki 
regulacyjne na tych rynkach lub obszarach
geograficznych, na których występuje 
skuteczna konkurencja w zakresie 
infrastruktury.

(5) Przy przeprowadzaniu analiz 
rynkowych krajowe organy regulacyjne 
powinny dążyć do zapewnienia, by 
regulacje ułatwiały powszechne 
wprowadzenie infrastruktury - o ile to 
ekonomicznie wykonalne - i umożliwiały 
konsumentom we wszystkich obszarach 
geograficznych czerpanie korzyści ze 
skutecznej konkurencji. Aby 
zagwarantować proporcjonalne i 
dostosowane podejście do zróżnicowanych 
warunków konkurencji, krajowe organy 
regulacyjne mogą definiować rynki na 
zasadzie ponadnarodowej lub znieść 
zobowiązania regulacyjne na tych rynkach 
geograficznych, na których występuje 
skuteczna konkurencja w dziedzinie 
infrastruktury.

Przy ocenie tego, które obowiązki 
udzielenia dostępu są najwłaściwsze dla 
ułatwienia efektywnego inwestowania i 
skutecznej konkurencji, krajowe organy 
regulacyjne powinny, o ile to wykonalne, 
brać pod uwagę wszelkie różnice w 
warunkach istniejących w różnych 
obszarach geograficznych swych państw 
członkowskich, jednocześnie chroniąc 
interesy konsumentów, w tym 
mieszkańców społeczności wiejskich, oraz 
jednolity rynek.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest osiągnięcie kompromisu w kwestii segmentacji geograficznej 
spójnej z zasadami prawa konkurencji, które krajowe ograny regulacyjne muszą respektować 
w procesie analizy rynku.
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Poprawka 112
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(5) W celu zapewnienia proporcjonalnego 
i przystosowalnego podejścia do 
zróżnicowanych warunków konkurencji, 
krajowe organy regulacyjne mogą 
definiować rynki na zasadzie 
ponadnarodowej lub znieść obowiązki 
regulacyjne na tych rynkach lub obszarach
geograficznych, na których występuje 
skuteczna konkurencja w zakresie 
infrastruktury.

(5) Przy przeprowadzaniu analiz 
rynkowych krajowe organy regulacyjne 
powinny dążyć do zapewnienia, by 
regulacje ułatwiały powszechne 
wprowadzenie infrastruktury - o ile to 
ekonomicznie wykonalne - i umożliwiały 
konsumentom we wszystkich obszarach 
geograficznych czerpanie korzyści ze 
skutecznej konkurencji. Aby 
zagwarantować proporcjonalne i 
dostosowane podejście do zróżnicowanych 
warunków konkurencji, krajowe organy 
regulacyjne mogą definiować rynki na 
zasadzie ponadnarodowej lub znieść 
zobowiązania regulacyjne na tych rynkach 
geograficznych, na których występuje 
skuteczna konkurencja w dziedzinie 
infrastruktury.

Przy ocenie tego, które obowiązki 
udzielenia dostępu są najwłaściwsze dla 
ułatwienia efektywnego inwestowania i 
skutecznej konkurencji, krajowe organy 
regulacyjne powinny, o ile to wykonalne, 
brać pod uwagę wszelkie różnice w 
warunkach istniejących w różnych 
obszarach geograficznych swych państw 
członkowskich, jednocześnie chroniąc 
interesy konsumentów, w tym 
mieszkańców społeczności wiejskich, oraz 
jednolity rynek.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest osiągnięcie kompromisu w kwestii segmentacji geograficznej 
spójnej z zasadami prawa konkurencji, które krajowe ograny regulacyjne muszą respektować 
w procesie analizy rynku.
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Poprawka 113
Amalia Sartori

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(5) W celu zapewnienia proporcjonalnego 
i przystosowalnego podejścia do 
zróżnicowanych warunków konkurencji, 
krajowe organy regulacyjne mogą 
definiować rynki na zasadzie 
ponadnarodowej lub znieść obowiązki 
regulacyjne na tych rynkach lub obszarach
geograficznych, na których występuje 
skuteczna konkurencja w zakresie 
infrastruktury.

(5) Przy przeprowadzaniu analiz 
rynkowych krajowe organy regulacyjne 
powinny dążyć do zapewnienia, by 
regulacje ułatwiały powszechne 
wprowadzenie infrastruktury - o ile to 
ekonomicznie wykonalne - i umożliwiały 
konsumentom we wszystkich obszarach 
geograficznych czerpanie korzyści ze 
skutecznej konkurencji. Aby 
zagwarantować proporcjonalne i 
dostosowane podejście do zróżnicowanych 
warunków konkurencji, krajowe organy 
regulacyjne mogą definiować rynki na 
zasadzie ponadnarodowej lub znieść 
zobowiązania regulacyjne na tych rynkach 
geograficznych, na których występuje 
skuteczna konkurencja w dziedzinie 
infrastruktury.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest osiągnięcie kompromisu w kwestii segmentacji geograficznej 
spójnej z zasadami prawa konkurencji, które krajowe ograny regulacyjne muszą respektować 
w procesie analizy rynku.

Poprawka 114
Erika Mann

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 14a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(14a) Inwestycje w nową i rozszerzoną 
infrastrukturę dostępu często 
charakteryzują się poważnymi wymogami 
kapitałowymi, niepewnością popytu i 
długim ekonomicznym cyklem życiowym, 
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prowadzącymi do podwyższenia ryzyka 
inwestycyjnego. Dyrektywy 2002/21/WE i 
2002/19/WE powinny wspierać podejście 
regulacyjne, które pobudza inwestowanie 
w taką infrastrukturę, poprzez zezwalanie 
krajowym organom regulacyjnym na 
ustanawianie zasad i warunków dostępu 
do nowo powstałej infrastruktury w ciągu 
kolejnych okresów przeglądu dopóki 
utrzymuje się sytuacja znaczącej pozycji 
rynkowej, aby zapewnić wszystkim 
operatorom bezpieczeństwo planowania, 
poprzez zezwalanie na zawieranie 
porozumień o sprawiedliwym podziale 
ryzyka między operatorami a podmiotami 
ubiegającymi się o uzyskanie dostępu, aby 
zapewnić równe warunki dla 
początkowego inwestora i operatorów 
korzystających z dostępu do nowej 
infrastruktury, a także poprzez wspieranie 
zorientowanych prorynkowo 
mechanizmów cenowych, co pozwala na 
uzyskanie dostatecznego poziomu 
elastyczności, by ustanawiać różne ceny 
dla różnych produktów i różnej ich jakości 
oraz odzwierciedlających wartość 
produktu i/lub usługi dla konsumenta.

Or. en

Uzasadnienie

Punkt preambuły stanowiący wytyczną dla krajowych organów regulacyjnych, jeśli chodzi o 
zastosowanie zasad prawnych z art. 8 ust. 4 lit. a) dyrektywy ramowej.

Poprawka 115
Dominique Vlasto

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 14b preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(14b) Przy nakładaniu na nową i 
rozszerzoną infrastrukturę obowiązków 
udzielania dostępu krajowe organy 
regulacyjne powinny zapewnić, że 
warunki dostępu będą odzwierciedlać 
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okoliczności leżące u podstaw decyzji 
inwestycyjnych, przy uwzględnianiu 
ponadto, między innymi, kosztów rozwoju 
sieci, oczekiwanego tempa przyswajania 
nowych produktów i usług oraz 
oczekiwanych poziomów cen detalicznych. 
Ponadto krajowe organy regulacyjne 
powinny być w stanie w stosownych 
warunkach określić zasady i warunki 
udzielenia dostępu w ciągu wystarczająco 
długiego okresu czasu, by zapewnić 
inwestorom bezpieczeństwo planowania.  
Zasady te i warunki mogą obejmować 
uzgodnienia cenowe, które uzależnione są 
od rozmiaru lub długości umowy, pod 
warunkiem, że uzgodnienia te zgodne są z 
prawem wspólnotowym. Nie powinno się 
jednak zezwalać na uzgodnienia cenowe w 
przypadku, gdyby miały one skutek 
dyskryminujący, faworyzując operatora o 
znaczącej pozycji rynkowej, np. za sprawą 
zawężenia marży, podnoszenia barier 
dostępu lub innych działań hamujących 
rozwój skutecznej konkurencji w usługach 
dla konsumentów i przedsiębiorstw.
Z myślą o rozmiarze koniecznych 
inwestycji w nową i rozszerzoną 
infrastrukturę, zawieranie porozumień o 
współpracy między podmiotami 
rynkowymi może przyspieszyć i wzmocnić 
rozwijanie sieci nowych generacji z 
korzyścią dla konsumentów, pod 
warunkiem ochrony konkurencji, w tym, 
jeśli to konieczne, poprzez narzucenie 
obowiązków udzielenia dostępu.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest osiągniecie kompromisu miedzy Parlamentem a Radą poprzez 
uściślenie poprawek do art. 8 dyrektywy ramowej oraz art. 13 dyrektywy w sprawie dostępu, z 
których obie odzwierciedlają potrzebę umożliwienia słusznego zwrotu inwestorom w nowej 
generacji dostępu oraz ochrony konkurencji.
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Poprawka 116
Amalia Sartori

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 14b preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(14b) Przy nakładaniu na nową i 
rozszerzoną infrastrukturę obowiązków 
udzielania dostępu krajowe organy 
regulacyjne powinny zapewnić, że 
warunki dostępu będą odzwierciedlać 
okoliczności leżące u podstaw decyzji 
inwestycyjnych, przy uwzględnianiu 
ponadto, między innymi, kosztów rozwoju 
sieci, oczekiwanego tempa przyswajania 
nowych produktów i usług oraz 
oczekiwanych poziomów cen detalicznych. 
Ponadto krajowe organy regulacyjne 
powinny być w stanie w stosownych 
warunkach określić zasady i warunki 
udzielenia dostępu w ciągu wystarczająco 
długiego okresu czasu, by zapewnić 
inwestorom bezpieczeństwo planowania, 
jednocześnie umożliwiając okresową 
ocenę trafności przyjętych założeń.  

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest osiągnięcie kompromisu między Radą a Parlamentem poprzez 
uściślenie poprawek do art. 8 ust. 4 dotyczącego celów polityki regulacyjnej w odniesieniu do 
dostępu nowej generacji.

Poprawka 117
Anne Laperrouze, Fiona Hall

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 14b preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(14b) Przy nakładaniu na nową i 
rozszerzoną infrastrukturę obowiązków 
udzielania dostępu krajowe organy 
regulacyjne powinny zapewnić, że 
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warunki dostępu będą odzwierciedlać 
okoliczności leżące u podstaw decyzji 
inwestycyjnych, przy uwzględnianiu 
ponadto, między innymi, kosztów rozwoju 
sieci, oczekiwanego tempa przyswajania 
nowych produktów i usług oraz 
oczekiwanych poziomów cen detalicznych. 
Ponadto krajowe organy regulacyjne 
powinny być w stanie w stosownych 
warunkach określić zasady i warunki 
udzielenia dostępu w ciągu wystarczająco 
długiego okresu czasu, by zapewnić 
inwestorom bezpieczeństwo planowania.  
Zasady te i warunki mogą obejmować 
uzgodnienia cenowe, które uzależnione są 
od rozmiaru lub długości umowy, pod 
warunkiem, że uzgodnienia te zgodne są z 
prawem wspólnotowym. Nie powinno się 
jednak zezwalać na uzgodnienia cenowe w 
przypadku, gdy miałyby one skutek 
dyskryminujący, faworyzując operatora o 
znaczącej pozycji rynkowej, w tym za 
sprawą zawężenia marży, podnoszenia 
barier dostępu lub innych działań 
hamujących rozwój skutecznej 
konkurencji w usługach dla konsumentów 
i przedsiębiorstw.
Z myślą o rozmiarze koniecznych 
inwestycji w nową i rozszerzoną 
infrastrukturę, zawieranie porozumień o 
współpracy między podmiotami 
rynkowymi może przyspieszyć i wzmocnić 
rozwijanie sieci nowych generacji z 
korzyścią dla konsumentów, pod 
warunkiem ochrony konkurencji, w tym, 
jeśli to konieczne, poprzez narzucenie 
obowiązków udzielenia dostępu.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest osiągniecie kompromisu miedzy Parlamentem a Radą poprzez 
uściślenie poprawek do art. 8 dyrektywy ramowej oraz art. 13 dyrektywy w sprawie dostępu, z 
których obie odzwierciedlają potrzebę umożliwienia słusznego zwrotu inwestorom w nowej 
generacji dostępu oraz ochrony konkurencji.
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Poprawka 118
Gunnar Hökmark

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 14b preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(14b) Przy nakładaniu na nową i 
rozszerzoną infrastrukturę obowiązków 
udzielania dostępu krajowe organy 
regulacyjne powinny zapewnić, że 
warunki dostępu będą odzwierciedlać 
okoliczności leżące u podstaw decyzji 
inwestycyjnych, przy uwzględnianiu 
ponadto, między innymi, kosztów rozwoju 
sieci, oczekiwanego tempa przyswajania 
nowych produktów i usług oraz 
oczekiwanych poziomów cen detalicznych. 
Ponadto krajowe organy regulacyjne 
powinny być w stanie w stosowanych 
warunkach określić zasady i warunki 
udzielenia dostępu w ciągu wystarczająco 
długiego okresu czasu, by zapewnić 
inwestorom bezpieczeństwo planowania.  
Zasady te i warunki mogą obejmować 
uzgodnienia cenowe, które uzależnione są 
od rozmiaru lub długości umowy, pod 
warunkiem, że uzgodnienia te zgodne są z 
prawem wspólnotowym. Nie powinno się 
jednak zezwalać na uzgodnienia cenowe w 
przypadku, gdy miałyby one skutek 
dyskryminujący, faworyzując operatora o 
znaczącej pozycji rynkowej, w tym za 
sprawą zawężenia marży, podnoszenia 
barier dostępu lub innych działań 
hamujących rozwój skutecznej 
konkurencji w usługach dla konsumentów 
i przedsiębiorstw.
Z myślą o rozmiarze koniecznych 
inwestycji w nową i rozszerzoną 
infrastrukturę, zawieranie porozumień o 
współpracy między podmiotami 
rynkowymi może przyspieszyć i wzmocnić 
rozwijanie sieci nowych generacji z 
korzyścią dla konsumentów, pod 
warunkiem ochrony konkurencji, w tym, 
jeśli to konieczne, poprzez narzucenie 
obowiązków udzielenia dostępu.
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Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest osiągniecie kompromisu miedzy Parlamentem a Radą poprzez 
uściślenie poprawek do art. 8 dyrektywy ramowej oraz art. 13 dyrektywy w sprawie dostępu, z 
których obie odzwierciedlają potrzebę umożliwienia słusznego zwrotu inwestorom w nowej 
generacji dostępu oraz ochrony konkurencji.

Poprawka 119
Erika Mann

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 14b preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(14b) W przypadku gdy krajowe organy 
regulacyjne nakładają na nową i 
rozszerzoną infrastrukturę obowiązki 
udzielania dostępu oraz środki naprawcze 
do kontrolowania cen, organy te powinny 
zapewnić, że warunki dostępu będą 
odzwierciedlać okoliczności leżące u 
podstaw decyzji inwestycyjnych, przy 
uwzględnianiu ponadto, między innymi, 
kosztów rozwoju sieci, oczekiwanego 
tempa przyswajania nowych produktów i 
usług oraz oczekiwanych poziomów cen 
detalicznych Należy zezwalać podmiotom 
rynkowym na odzwierciedlenie stopnia 
zaangażowania podmiotu ubiegającego 
się o dostęp w ponoszenie części ryzyka 
inwestycyjnego, np. w formie umów o 
długoterminowym dostępie i/lub 
minimalnych ilości w warunkach dostępu, 
w tym ceny. Należy wspierać ustalanie 
różnych cen hurtowych dla różnych 
produktów i poziomów jakości, jak np. 
różnych pasm częstotliwości, gdyż pozwala 
to cenie dostępu odzwierciedlać wartość 
produktu i/lub usługi. Takie zorientowane 
na rynek podejście do ustalania cen 
poprawia dobrobyt, odzwierciedla popyt 
konsumentów i pozwala na utrzymanie się 
na rynku podstawowych produktów 
przystępnych cenowo i wyższej klasy 
produktów droższych oraz może 
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przyspieszać rozwijanie nowych 
produktów i usług oraz ich penetrację 
rynku. Zbyt wąskie i niewłaściwie 
stosowane badania zawężenia marży nie 
powinny uniemożliwiać dostarczania 
produktów po atrakcyjnych cenach 
detalicznych, co wspiera penetrację 
masowego rynku nowych usług, a tym 
samym szybką dochodowość nowych sieci. 
Nie powinno zabraniać się operatorom 
sieci lub dostawcom usług gotowym do 
zaangażowania się w inwestycje o 
długoterminowym ryzyku, by składali 
konsumentom atrakcyjne, a jednak nadal 
dochodowe oferty, jak długo 
porównywalny operator lub dostawca 
usług gotowy do zaangażowania się w 
podobnej skali lub rozmiaru ryzyko jest z 
ekonomicznego punktu widzenia zdolny, 
by złożyć podobną ofertę. 

Or. en

Uzasadnienie

Punkt preambuły, stanowiący wytyczną dla krajowych organów regulacyjnych, jeśli chodzi o 
zastosowanie regulacji dotyczącej cen, ujętej w art. 13 dyrektywy w sprawie dostępu.

Poprawka 120
Amalia Sartori

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 14c preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(14c) Przy wprowadzaniu środków 
naprawczych mających na celu 
kontrolowanie cen, krajowe organy 
regulacyjne powinny dążyć do 
umożliwienia słusznego zwrotu 
inwestorowi, który to zwrot, w 
odpowiednich przypadkach, może zostać 
dostosowany tak, by odzwierciedlał ryzyko 
charakterystyczne dla szczególnego 
projektu inwestycyjnego. Zasady i 
warunki mogą obejmować uzgodnienia 
cenowe, które zależą od rozmiaru lub 
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długości umowy, pod warunkiem, że 
uzgodnienia te zgodne są z prawem 
wspólnotowym. Nie powinno się jednak 
zezwalać na uzgodnienia cenowe w 
przypadku, gdy miałyby one skutek 
dyskryminujący, faworyzując operatora o 
znaczącej pozycji rynkowej, w tym za 
sprawą zawężenia marży, podnoszenia 
barier dostępu lub innych działań 
hamujących rozwój skutecznej 
konkurencji w usługach dla konsumentów 
i przedsiębiorstw.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest osiągniecie kompromisu miedzy Parlamentem a Radą poprzez 
uściślenie poprawek do art. 13 dyrektywy w sprawie dostępu, z których obie odzwierciedlają 
potrzebę umożliwienia słusznego zwrotu inwestorom oraz ochrony konkurencji.

Poprawka 121
Amalia Sartori

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 14d preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(14d) Z myślą o rozmiarze koniecznych 
inwestycji w nową i rozszerzoną 
infrastrukturę, zawieranie porozumień o 
współpracy między podmiotami 
rynkowymi mogłoby, pod warunkiem 
zgodności z prawem wspólnotowym, 
przyspieszać i wzmacniać rozwijanie sieci 
nowych generacji z korzyścią dla 
konsumentów, pod warunkiem ochrony 
konkurencji, w tym poprzez narzucenie 
obowiązków udzielenia dostępu zgodnie z 
wymogami procedury analizy rynkowej.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest osiągnięcie kompromisu między Parlamentem i Radą poprzez 



PE421.390v01-00 14/51 AM\775029PL.doc

PL

uściślenie poprawek do art. 12 dyrektywy ramowej dotyczącej podziału urządzeń, ryzyka i 
inwestowania oraz wyjaśnienie związku między art. 12 dyrektywy ramowej a obowiązkiem 
udzielenia dostępu, narzuconego zgodnie z tymi dyrektywami. 

Poprawka 122
Amalia Sartori

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 14e preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(14e) Przy ustanawianiu zasad dostępu 
dla operatorów o znaczącej pozycji 
rynkowej krajowe organy regulacyjne 
powinny zachęcać strony trzecie do 
inwestowania w rokujące na przyszłość 
architektury, które łatwo udzielałyby 
dostępu i umożliwiały innowacyjność. 
Budowy architektur nieudzielających 
szybkiego dostępu przez operatorów 
wskazanych jako posiadających znaczącą 
pozycję na rynku nie powinno się 
wynagradzać w systemie regulacji, np. 
poprzez zastosowanie mniej surowych 
wymogów niż te, które byłyby stosowane w 
normalnych okolicznościach, lub poprzez 
obarczanie stron trzecich kosztami 
kolejnych dostosowań sieci z myślą o 
umożliwieniu dostępu.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest opracowanie tego, w jaki sposób operatorzy spełniają cele art. 
8 poprzez propagowanie inwestycji zgodnych z zasadami konkurencji.



AM\775029PL.doc 15/51 PE421.390v01-00

PL

Poprawka 123
Mary Honeyball

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 19b preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(19b) Aby przyczynić się do realizacji 
celów ustanowionych w art. 8a dyrektywy 
2002/21/WE (dyrektywa ramowa), należy 
zwołać w 2010 r. szczyt na temat widma 
pod przewodnictwem państw 
członkowskich, z udziałem Parlamentu 
Europejskiego, Komisji i wszystkich 
zainteresowanych stron. Szczyt ten 
powinien w szczególności przyczynić się 
do zapewnienia większej spójności z 
polityką UE w zakresie widma. 

Or. en

Uzasadnienie

Szczyt poświęcony widmu stanowi ważne i użyteczne forum dla decydentów w obszarze 
widma, pozwalające na rozpatrzenie kluczowych zagadnień problematyki. Biorąc jednak pod 
uwagę ramy czasowe 2010 r. niestety będzie wtedy za późno, by rozpatrzyć kwestie związane z 
przejściem na media cyfrowe i dywidendę cyfrową, gdyż większość państw członkowskich 
będzie miała już gotowe plany w tej dziedzinie. 

Poprawka 124
Erna Hennicot-Schoepges

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(22) Przepisy niniejszej dyrektywy 
dotyczące zarządzania widmem powinny
być spójne z wynikami prac organizacji 
międzynarodowych i regionalnych 
zajmujących się zarządzaniem widmem 
radiowym, takich jak Międzynarodowa 
Unia Telekomunikacyjna (ITU) 
i Europejska Organizacja Poczty 
i Telekomunikacji (CEPT), tak aby 
zapewnić efektywne zarządzanie widmem 

(22) Przy stosowaniu przepisów niniejszej 
dyrektywy dotyczących zarządzania 
widmem państwa członkowskie powinny
działać zgodnie z ramami prawnymi 
organizacji międzynarodowych i 
regionalnych zajmujących się 
zarządzaniem widmem radiowym, takich 
jak Międzynarodowa Unia 
Telekomunikacyjna (ITU) i Europejska 
Organizacja Poczty i Telekomunikacji 
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i harmonizacja jego wykorzystania w całej 
Wspólnocie i na świecie.

(CEPT), tak aby zapewnić efektywne 
zarządzanie widmem i harmonizację jego 
wykorzystania w całej Wspólnocie i 
pomiędzy państwami członkowskimi a 
innymi członkami ITU.

Or. en

Uzasadnienie

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule 
62(2)(b)). The AM clarifies that the observation of the ITU RR is most important with regard 
to the relations amongst Member States of the European Union. When applying the neutrality 
principles (technology neutrality and service neutrality), EU Member States and the 
Commission have to act in conformity with ITU Radio Regulations (RR). Such reference does 
not prevent EU Member States from applying different – or more flexible – rules at 
Community level, as long as they do not cause harmful interferences with other countries. 
Hence, the ITU RR reference is necessary in order to preserve radiocommunications 
compatibility amongst EU Member States, maintain their protection and to provide legal 
procedures to solve problems.

Poprawka 125
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(22) Przepisy niniejszej dyrektywy 
dotyczące zarządzania widmem powinny 
być spójne z wynikami prac organizacji 
międzynarodowych i regionalnych 
zajmujących się zarządzaniem widmem 
radiowym, takich jak Międzynarodowa 
Unia Telekomunikacyjna (ITU) 
i Europejska Organizacja Poczty 
i Telekomunikacji (CEPT), tak aby 
zapewnić efektywne zarządzanie widmem 
i harmonizacja jego wykorzystania w całej 
Wspólnocie i na świecie.

(22) Przy stosowaniu przepisów niniejszej 
dyrektywy dotyczących zarządzania 
widmem państwa członkowskie powinny 
działać zgodnie z ramami prawnymi
organizacji międzynarodowych i 
regionalnych zajmujących się 
zarządzaniem widmem radiowym, takich 
jak Międzynarodowy Związek 
Telekomunikacyjny (International 
Telecommunications Union - ITU) i 
Europejska Konferencja Administracji 
Pocztowych i Telekomunikacyjnych 
(European Conference of Postal and 
Telecommunications Administrations -
CEPT), aby zapewnić skuteczne 
zarządzanie wykorzystywaniem widma w 
całej Wspólnocie i na świecie oraz, w 
stosownych przypadkach, jego 
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harmonizację.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest osiągnięcie kompromisu między Radą a Parlamentem poprzez 
uściślenie prawnego poszanowania porozumień międzynarodowych.

Poprawka 126
Herbert Reul

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(22) Przepisy niniejszej dyrektywy 
dotyczące zarządzania widmem powinny 
być spójne z wynikami prac organizacji 
międzynarodowych i regionalnych 
zajmujących się zarządzaniem widmem 
radiowym, takich jak Międzynarodowa 
Unia Telekomunikacyjna (ITU) 
i Europejska Organizacja Poczty 
i Telekomunikacji (CEPT), tak aby 
zapewnić efektywne zarządzanie widmem 
i harmonizacja jego wykorzystania w całej 
Wspólnocie i na świecie.

(22) Przy stosowaniu przepisów niniejszej 
dyrektywy dotyczących zarządzania 
widmem państwa członkowskie powinny 
działać zgodnie z ramami prawnymi
organizacji międzynarodowych i 
regionalnych zajmujących się 
zarządzaniem widmem radiowym, takich 
jak Międzynarodowy Związek 
Telekomunikacyjny (International 
Telecommunications Union - ITU) i 
Europejska Konferencja Administracji 
Pocztowych i Telekomunikacyjnych 
(European Conference of Postal and 
Telecommunications Administrations -
CEPT), aby zapewnić skuteczne 
zarządzanie wykorzystywaniem widma w 
całej Wspólnocie i na świecie oraz, w 
stosownych przypadkach, jego 
harmonizację.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest osiągnięcie kompromisu między Radą a Parlamentem poprzez 
uściślenie prawnego poszanowania porozumień międzynarodowych.
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Poprawka 127
Mary Honeyball

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 26 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(26) Należy zwiększyć elastyczność 
zarządzania widmem i dostępu do niego za 
pomocą zezwoleń neutralnych 
technologicznie i usługowo, tak aby 
umożliwić użytkownikom wybór 
najlepszych technologii i usług do 
stosowania w pasmach częstotliwości 
dostępnych dla usług łączności 
elektronicznej zgodnych z krajowym 
planem przydziału częstotliwości 
i regulacjami radiowymi ITU („zasady 
neutralności technologii i usług”). 
W przypadku gdy zagrożone są cele leżące 
w interesie ogólnym, określenie 
technologii i usług powinno następować
w trybie administracyjnym; powinno ono 
być precyzyjnie uzasadnione i powinno 
podlegać regularnym przeglądom 
okresowym.

(26) Należy zwiększyć elastyczność 
zarządzania widmem i dostępu do niego za 
pomocą zezwoleń neutralnych 
technologicznie i usługowo, tak aby 
umożliwić użytkownikom wybór 
najlepszych technologii i usług do 
stosowania w pasmach częstotliwości 
dostępnych dla usług łączności 
elektronicznej. W przypadku gdy 
zagrożone są cele leżące w interesie 
ogólnym, określenie technologii i usług 
powinno następować w trybie 
administracyjnym; powinno ono być 
precyzyjnie uzasadnione i powinno 
podlegać regularnym przeglądom 
okresowym.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy PE zaproponował, by usunąć ten pkt. preambuły i w ten sposób zbliżyć go do 
przepisów art. 9 ust. 3 i 4, jesteśmy zdania, że niektóre jego aspekty są korzystne i należy je 
zachować. 

Poprawka 128
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 28 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(28) Użytkownicy widma powinni również 
móc dokonywać swobodnego wyboru 
usług, które chcą oferować w danej 
częstotliwości, z uwzględnieniem środków 

(28) Użytkownicy widma powinni również 
móc dokonywać swobodnego wyboru 
usług, które chcą oferować w danej 
częstotliwości, z uwzględnieniem środków 



AM\775029PL.doc 19/51 PE421.390v01-00

PL

przejściowych dotyczących praw wcześniej 
nabytych. W uzasadnionym 
i proporcjonalnym zakresie należy 
dopuszczać wyjątki od zasady neutralności 
usług, które wymagają świadczenia 
określonej usługi w celu realizacji jasno 
określonych celów lezących w interesie 
ogólnym, takich jak bezpieczeństwo życia, 
konieczność wspierania spójności 
społecznej, regionalnej i terytorialnej lub 
unikanie nieefektywnego użytkowania 
widma. Cele te powinny obejmować 
promowanie różnorodności kulturowej 
i językowej oraz pluralizmu mediów, 
określonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z prawem wspólnotowym. O ile 
nie jest to konieczne dla ochrony 
bezpieczeństwa życia ani realizacji celu 
leżącego w interesie ogólnym, wyjątki nie 
powinny prowadzić do wyłącznego 
użytkowania w celu świadczenia pewnych 
usług, ale raczej polegać na przyznaniu 
pierwszeństwa, tak aby w tym samym 
paśmie mogły w jak największym zakresie 
współistnieć inne usługi lub technologie.

przejściowych dotyczących praw wcześniej 
nabytych. W uzasadnionym 
i proporcjonalnym zakresie należy 
dopuszczać z drugiej strony przyjmowanie 
środków, które wymagają świadczenia 
określonej usługi w celu realizacji jasno 
określonych celów lezących w interesie 
ogólnym, takich jak bezpieczeństwo życia, 
konieczność wspierania spójności 
społecznej, regionalnej i terytorialnej lub 
unikanie nieefektywnego użytkowania 
widma. Cele te powinny obejmować 
promowanie różnorodności kulturowej 
i językowej oraz pluralizmu mediów, 
określonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z prawem wspólnotowym. O ile 
nie jest to konieczne dla ochrony 
bezpieczeństwa życia lub, w drodze 
wyjątku, dla realizacji celu leżącego 
w interesie ogólnym, środki nie powinny 
prowadzić do wyłącznego użytkowania 
w celu świadczenia pewnych usług, ale 
raczej polegać na przyznaniu 
pierwszeństwa, tak aby w tym samym 
paśmie mogły w jak największym zakresie 
współistnieć inne usługi lub technologie.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest osiągniecie kompromisu miedzy Radą a Parlamentem oraz, 
jednocześnie, zapewnienie spójności sformułowania z art. 9 ust. 4 dyrektywy ramowej.

Poprawka 129
Herbert Reul

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 28 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(28) Użytkownicy widma powinni również 
móc dokonywać swobodnego wyboru 
usług, które chcą oferować w danej 
częstotliwości, z uwzględnieniem środków 
przejściowych dotyczących praw wcześniej 

(28) Użytkownicy widma powinni również 
móc dokonywać swobodnego wyboru 
usług, które chcą oferować w danej 
częstotliwości, z uwzględnieniem środków 
przejściowych dotyczących praw wcześniej 
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nabytych. W uzasadnionym 
i proporcjonalnym zakresie należy 
dopuszczać wyjątki od zasady neutralności 
usług, które wymagają świadczenia 
określonej usługi w celu realizacji jasno 
określonych celów lezących w interesie 
ogólnym, takich jak bezpieczeństwo życia, 
konieczność wspierania spójności 
społecznej, regionalnej i terytorialnej lub 
unikanie nieefektywnego użytkowania 
widma. Cele te powinny obejmować 
promowanie różnorodności kulturowej 
i językowej oraz pluralizmu mediów, 
określonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z prawem wspólnotowym. O ile 
nie jest to konieczne dla ochrony 
bezpieczeństwa życia ani realizacji celu 
leżącego w interesie ogólnym, wyjątki nie 
powinny prowadzić do wyłącznego 
użytkowania w celu świadczenia pewnych 
usług, ale raczej polegać na przyznaniu 
pierwszeństwa, tak aby w tym samym 
paśmie mogły w jak największym zakresie 
współistnieć inne usługi lub technologie.

nabytych. W uzasadnionym 
i proporcjonalnym zakresie należy 
dopuszczać z drugiej strony przyjmowanie 
środków, które wymagają świadczenia 
określonej usługi w celu realizacji jasno 
określonych celów lezących w interesie 
ogólnym, takich jak bezpieczeństwo życia, 
konieczność wspierania spójności 
społecznej, regionalnej i terytorialnej lub 
unikanie nieefektywnego użytkowania 
widma. Cele te powinny obejmować 
promowanie różnorodności kulturowej 
i językowej oraz pluralizmu mediów, 
określonych przez państwa członkowskie 
zgodnie z prawem wspólnotowym. O ile 
nie jest to konieczne dla ochrony 
bezpieczeństwa życia lub, w drodze 
wyjątku, dla realizacji celu leżącego 
w interesie ogólnym, środki nie powinny 
prowadzić do wyłącznego użytkowania 
w celu świadczenia pewnych usług, ale 
raczej polegać na przyznaniu 
pierwszeństwa, tak aby w tym samym 
paśmie mogły w jak największym zakresie 
współistnieć inne usługi lub technologie.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest osiągniecie kompromisu miedzy Radą a Parlamentem oraz, 
jednocześnie, zapewnienie spójności sformułowania z art. 9 ust. 4 dyrektywy ramowej.

Poprawka 130
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 60 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(60) Komisji należy w szczególności 
przyznać uprawnienia do przyjmowania 
zaleceń lub środków wykonawczych 
w odniesieniu do powiadomień 
dokonywanych na mocy art. 7 dyrektywy 
ramowej; do harmonizacji w dziedzinie 

(60) Komisji należy w szczególności 
przyznać uprawnienia do przyjmowania 
zaleceń lub środków wykonawczych w 
odniesieniu do harmonizacji w dziedzinie 
numeracji i zezwoleń ogólnych na 
wykorzystanie widma oraz w sprawach 
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widma i numeracji oraz w sprawach 
związanych z bezpieczeństwem sieci 
i usług; do identyfikacji odnośnych rynków 
produktów i usług; do identyfikacji rynków 
ponadnarodowych; do wprowadzania w 
życie norm i zharmonizowanego 
stosowania przepisów ram regulacyjnych. 
Należy również przyznać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania środków 
wykonawczych mających na celu 
dostosowanie do zmian rynkowych 
i technologicznych załącznika I i II do 
dyrektywy o dostępie. Ponieważ środki te 
mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne tych 
dyrektyw, między innymi poprzez ich 
uzupełnienie nowymi elementami innymi 
niż istotne, środki te muszą zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

związanych z bezpieczeństwem sieci i 
usług; do identyfikacji odnośnych rynków 
produktów i usług; do identyfikacji rynków 
ponadnarodowych; do wprowadzania w 
życie norm i zharmonizowanego 
stosowania przepisów ram regulacyjnych. 
Należy również przyznać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania środków 
wykonawczych mających na celu 
dostosowanie do zmian rynkowych 
i technologicznych załącznika I i II do 
dyrektywy o dostępie. Ponieważ środki te 
mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne tych 
dyrektyw, między innymi poprzez ich 
uzupełnienie nowymi elementami innymi 
niż istotne, środki te muszą zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 
1999/468/WE, 

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest osiągnięcie kompromisu między Radą a Parlamentem poprzez 
uwzględnienie wyniku pierwszego czytania, iż o harmonizacji indywidualnego prawa 
użytkowania widma powinien decydować akt prawny, a nie komitologia.

Poprawka 131
Herbert Reul

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 60 preambuły

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(60) Komisji należy w szczególności 
przyznać uprawnienia do przyjmowania 
zaleceń lub środków wykonawczych 
w odniesieniu do powiadomień 
dokonywanych na mocy art. 7 dyrektywy 
ramowej; do harmonizacji w dziedzinie 
widma i numeracji oraz w sprawach 
związanych z bezpieczeństwem sieci 
i usług; do identyfikacji odnośnych rynków 

(60) Komisji należy w szczególności 
przyznać uprawnienia do przyjmowania 
zaleceń lub środków wykonawczych w 
odniesieniu do harmonizacji w dziedzinie 
numeracji i zezwoleń ogólnych na 
wykorzystanie widma oraz w sprawach 
związanych z bezpieczeństwem sieci i 
usług; do identyfikacji odnośnych rynków 
produktów i usług; do identyfikacji rynków 
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produktów i usług; do identyfikacji rynków 
ponadnarodowych; do wprowadzania w 
życie norm i zharmonizowanego 
stosowania przepisów ram regulacyjnych. 
Należy również przyznać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania środków 
wykonawczych mających na celu 
dostosowanie do zmian rynkowych 
i technologicznych załącznika I i II do 
dyrektywy o dostępie. Ponieważ środki te 
mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne tych 
dyrektyw, między innymi poprzez ich 
uzupełnienie nowymi elementami innymi 
niż istotne, środki te muszą zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

ponadnarodowych; do wprowadzania w 
życie norm i zharmonizowanego 
stosowania przepisów ram regulacyjnych. 
Należy również przyznać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania środków 
wykonawczych mających na celu 
dostosowanie do zmian rynkowych 
i technologicznych załącznika I i II do 
dyrektywy o dostępie. Ponieważ środki te 
mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne tych 
dyrektyw, między innymi poprzez ich 
uzupełnienie nowymi elementami innymi 
niż istotne, środki te muszą zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 
1999/468/WE, 

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest osiągnięcie kompromisu między Radą a Parlamentem poprzez 
uwzględnienie wyniku pierwszego czytania, iż o harmonizacji indywidualnego prawa 
użytkowania widma powinien decydować akt prawny, a nie komitologia.

Poprawka 132
Robert Goebbels, Andres Tarand

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera ba) (nowa)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(ba) ustęp 2 lit. b) otrzymuje następujące 
brzmienie:
„(b) zapewniając, że nie dochodzi do 
zniekształcenia czy ograniczenia 
konkurencji w sektorze łączności 
elektronicznej i usług dla społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności 
w odniesieniu do dostarczania i dostępu 
do treści i łączności elektronicznej oraz do 
usług dla społeczeństwa informacyjnego 
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poprzez wszystkie sieci;”

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przywraca poprawkę 58 przyjętą w pierwszym czytaniu Parlamentu w 
dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62. ust. 2 lit. a) Regulaminu), uwzględniając 
jednocześnie zasadę otwartych sieci, aby zapewnić, że wszyscy użytkownicy mogą w pełni 
korzystać ze społeczeństwa informacyjnego oraz jego innowacji.

Poprawka 133
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera ba) (nowa)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(ba) ustęp 2 lit. b) otrzymuje następujące 
brzmienie:
„(b) zapewniając, że nie dochodzi do 
zniekształcenia czy ograniczenia 
konkurencji w sektorze łączności 
elektronicznej i usług dla społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności 
w odniesieniu do dostarczania i dostępu 
do treści i łączności elektronicznej oraz do 
usług dla społeczeństwa informacyjnego 
poprzez wszystkie sieci;”

Or. en

Poprawka 134
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera fa) (nowa)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera fa) (nowa)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(fa) w ust. 4 dodaje się lit. fa) w 
brzmieniu:
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„stosując zasadę, że użytkownicy końcowi 
powinni mieć możliwość uzyskania 
dostępu do wszelkich treści oraz ich 
dystrybucji, a także do użytkowania 
wszelkich wybranych przez siebie aplikacji 
lub usług”.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka częściowo przywraca poprawkę 61 przyjętą przez Parlament w 
pierwszym czytaniu w dniu 24 września 2008 r., T6/0449/2008 (art. 62 ust. 2 lit. a) 
Regulaminu).

Poprawka 135
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera fb) (nowa)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera fb) (nowa)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(fb) w ust. 4 dodaje się lit. fb) w 
brzmieniu:
„stosując zasadę, że nie można w żaden 
sposób ograniczyć podstawowych praw i 
wolności użytkowników końcowych, bez 
wcześniejszego orzeczenia władz 
sądowych, przede wszystkim zgodnie z 
art. 11 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej, dotyczącym wolności 
wypowiedzi i informacji, z wyjątkiem 
przypadków, gdy zagrożone jest 
bezpieczeństwo publiczne, w którym to 
przypadku orzeczenie może zostać wydane 
później”.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przywraca poprawkę 138 przyjętą w pierwszym czytaniu Parlamentu 
dnia 24 września 2008 r.
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Poprawka 136
Fiona Hall, Mary Honeyball

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera g)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 5 – ustęp 5 – litera a)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(a) promując przewidywalność 
regulacyjną;

(a) promując przewidywalność regulacyjną 
poprzez zapewnienie, że warunki 
regulacyjne zostaną zastosowane w ciągu 
wystarczającego okresu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka PE wymagałaby od krajowych organów regulacyjnych zapewnienia, że spójne 
regulacyjne podejścia zostaną zastosowane w kolejnych okresach przeglądu rynku, tym 
samym prowadząc do niepewności prawnej, gdyż krajowe organy regulacyjne zobowiązane 
są do rewizji swych decyzji regulacyjnych podczas każdego przeglądu rynku (a więc nie mogą 
tym samym zagwarantować ciągłości podejścia). Nowe, proponowane kompromisowe 
sformułowanie ma na celu zapewnienie maksymalnej przewidywalności, gdyż jest spójne z 
ramami prawnymi. 

Poprawka 137
Erika Mann

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera g)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 5 – ustęp 5 – litera a)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(a) promując przewidywalność 
regulacyjną;

(a) promując przewidywalność regulacyjną 
poprzez zapewnienie ciągłości środków 
naprawczych odpowiednio na kolejne 
okresy przeglądu;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka pozwala krajowym organom regulacyjnym zadeklarować wykorzystanie 
środków naprawczych, tj. rzeczywistych warunków dostępu, co jest szczególnie istotne jeśli 
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chodzi o podejmowanie decyzji inwestycyjnych w nowych i rozszerzonych infrastrukturach. 
Trzeba będzie nadal oczywiście przeprowadzać systematyczne przeglądy rynku.

Poprawka 138
Angelika Niebler

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera g)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 5 – ustęp 5 – litera a)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

a) promując przewidywalność regulacyjną; a) promując przewidywalność regulacyjną 
poprzez zapewnienie ciągłości środków 
naprawczych odpowiednio podczas kilku 
przeglądów rynku;

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie tekstu z pierwszego czytania. Decyzje o inwestowaniu w nową i rozszerzoną 
infrastrukturę trzeba podejmować teraz. Wymaga to spójnego podejścia regulacyjnego.

Poprawka 139
Erika Mann

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera g)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 5 – litera d)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(d) promując efektywne inwestycje 
i innowacje w zakresie nowej 
i rozszerzonej infrastruktury, w tym 
uwzględniając ryzyko inwestycyjne

(d) promując efektywne inwestycje 
i innowacje w zakresie nowej 
i rozszerzonej infrastruktury, w tym 
zapewniając, że warunki dostępu do 
urządzeń we właściwy sposób 
uwzględniają ryzyko ponoszone przez 
inwestujące przedsiębiorstwa, zachęcając, 
kiedy i gdzie to właściwe, do podziału 
ryzyka między inwestorów a podmioty 
ubiegające się o uzyskanie dostępu oraz 
zezwalając na elastyczność cenową;
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Or. en

Uzasadnienie

Tekst kompromisowy ma na celu udzielenie krajowym organom regulacyjnym elastycznego 
narzędzia, które zachęcałoby do podejmowania inwestycji w nowe i rozszerzone sieci dostępu. 
Sprawiedliwy podział ryzyka w odniesieniu do warunków dostępu oraz elastyczność cenowa 
dla różnych produktów mogą pobudzić rozwijanie nowych sieci, propagując jednocześnie 
konkurencję poprzez przyciąganie użytkowników końcowych atrakcyjnymi ofertami.

Poprawka 140
Angelika Niebler

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera g)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 5 – litera d)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(d) promując efektywne inwestycje 
i innowacje w zakresie nowej 
i rozszerzonej infrastruktury, w tym
uwzględniając ryzyko inwestycyjne;

d) promując efektywne inwestycje i 
innowacje w zakresie nowej i rozszerzonej 
infrastruktury, w tym poprzez wspieranie 
wspólnego inwestowania i zapewnienie 
stosownego podziału ryzyka pomiędzy 
inwestorów i te przedsiębiorstwa, które 
korzystają z dostępu do nowych urządzeń;

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie tekstu z pierwszego czytania. Decyzje o inwestowaniu w nową i rozszerzoną 
infrastrukturę trzeba podejmować teraz. Wymaga to spójnego podejścia regulacyjnego.

Poprawka 141
Gunnar Hökmark

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera g)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 5 – litera d)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(d) promując efektywne inwestycje (d) promując efektywne inwestycje 
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i innowacje w zakresie nowej 
i rozszerzonej infrastruktury, w tym
uwzględniając ryzyko inwestycyjne;

i innowacje w zakresie nowej 
i rozszerzonej infrastruktury, w tym
poprzez zapewnienie, by wszelkie 
zobowiązania do dostępu we właściwej 
mierze uwzględniały ryzyko ponoszone 
przez przedsiębiorstwa inwestujące;

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu znalezienie kompromisu między Parlamentem i Radą w 
kwestii dostępu i uzgodnień cenowych dla dostępu nowej generacji.

Poprawka 142
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera g)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 5 – litera d)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(d) promując efektywne inwestycje 
i innowacje w zakresie nowej 
i rozszerzonej infrastruktury, w tym
uwzględniając ryzyko inwestycyjne;

(d) promując efektywne inwestycje 
i innowacje w zakresie nowej 
i rozszerzonej infrastruktury, w tym
poprzez zapewnienie, by wszelkie 
zobowiązania do dostępu we właściwej 
mierze uwzględniały ryzyko ponoszone 
przez przedsiębiorstwa inwestujące;

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu znalezienie kompromisu między Parlamentem i Radą w 
kwestii dostępu i uzgodnień cenowych dla dostępu nowej generacji.

Poprawka 143
Herbert Reul

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8a
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Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Planowanie strategiczne i koordynacja 
polityki w Unii w zakresie widma 
radiowego

Planowanie strategiczne i koordynacja 
polityki w zakresie widma radiowego

1. Państwa członkowskie współpracują ze 
sobą oraz z Komisją w planowaniu 
strategicznym, koordynacji i harmonizacji 
wykorzystania widma radiowego w Unii
Europejskiej. W tym celu biorą pod uwagę 
między innymi aspekty ekonomiczne, 
bezpieczeństwo, zdrowie, interes ogólny, 
wolność wypowiedzi, aspekty kulturalne, 
naukowe, społeczne i techniczne polityk 
UE, jak również różne interesy 
społeczności użytkowników widma 
radiowego, mając na celu optymalizację 
wykorzystania widma radiowego oraz 
unikanie szkodliwych zakłóceń.

1. Państwa członkowskie współpracują ze 
sobą oraz z Komisją w planowaniu 
strategicznym, koordynacji i harmonizacji 
wykorzystania widma radiowego we 
Wspólnocie Europejskiej. W tym celu 
biorą pod uwagę między innymi aspekty 
ekonomiczne, bezpieczeństwo, zdrowie, 
interes ogólny, wolność wypowiedzi, 
aspekty kulturalne, naukowe, społeczne 
i techniczne polityk UE, jak również różne 
interesy społeczności użytkowników 
widma radiowego, mając na celu 
optymalizację wykorzystania widma 
radiowego oraz unikanie szkodliwych 
zakłóceń.

2. Państwa członkowskie promują 
koordynację podejść do polityki w zakresie 
widma radiowego w Unii Europejskiej 
oraz, w stosownych przypadkach, 
zharmonizowane warunki w odniesieniu do 
dostępności i efektywnego wykorzystania 
widma radiowego, konieczne do 
ustanowienia i funkcjonowania rynku 
wewnętrznego łączności elektronicznej.

2. Współpracując ze sobą oraz z Komisją,
państwa członkowskie promują 
koordynację podejść do polityki w zakresie 
widma radiowego we Wspólnocie
Europejskiej oraz, w stosownych 
przypadkach, zharmonizowane warunki 
w odniesieniu do dostępności 
i efektywnego wykorzystania widma 
radiowego, konieczne do ustanowienia 
i funkcjonowania rynku wewnętrznego 
łączności elektronicznej.

3. Państwa członkowskie promują 
skuteczną koordynację interesów UE 
w organizacjach międzynarodowych 
zajmujących się zagadnieniami widma 
radiowego. Gdy tylko okaże się to 
konieczne do promowania takiej 
skutecznej koordynacji, Komisja – w jak 
największym stopniu uwzględniając opinię 
Zespołu ds. Polityki Spektrum Radiowego
(RSPG) ustanowionego na mocy decyzji 
Komisji 622/2002/WE z dnia 26 lipca 
2002 r. ustanawiającej Zespół ds. Polityki 
Spektrum Radiowego* – może 
przedstawić Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie wspólne cele polityczne.

3. W przypadku gdy jest do konieczne do 
zapewnienia skutecznej koordynacji
interesów Wspólnoty Europejskiej w 
organizacjach międzynarodowych 
zajmujących się zagadnieniami widma 
radiowego, Komisja – w jak największym 
stopniu uwzględniając opinię Zespołu ds. 
Polityki Spektrum Radiowego (RSPG) –
może przedstawić Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wspólne cele 
polityczne.
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4. Komisja, w jak największym stopniu 
uwzględniając opinię RSPG, może 
przedkładać wnioski prawodawcze 
dotyczące ustanowienia wieloletnich 
programów w dziedzinie polityki widma 
radiowego.

4. Komisja, w jak największym stopniu 
uwzględniając opinię RSPG, może 
przedkładać Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie wnioski prawodawcze dotyczące 
ustanowienia wieloletnich programów 
w dziedzinie polityki widma radiowego.
Takie programy określają kierunki i cele 
polityki w zakresie planowania 
strategicznego, koordynacji i 
harmonizacji wykorzystania widma 
radiowego we Wspólnocie, zgodnie z 
przepisami niniejszej dyrektywy i dyrektyw 
szczegółowych.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu znalezienie kompromisu między Radą i Parlamentem przy 
uwzględnieniu faktu, że celem niniejszej dyrektywy i dyrektyw szczegółowych jest utworzenie 
rynku wewnętrznego łączności elektronicznej.

Poprawka 144
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8a

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

Planowanie strategiczne i koordynacja 
polityki w Unii w zakresie widma 
radiowego

Planowanie strategiczne i koordynacja 
polityki w zakresie widma radiowego

1. Państwa członkowskie współpracują ze 
sobą oraz z Komisją w planowaniu 
strategicznym, koordynacji i harmonizacji 
wykorzystania widma radiowego w Unii
Europejskiej. W tym celu biorą pod uwagę 
między innymi aspekty ekonomiczne, 
bezpieczeństwo, zdrowie, interes ogólny, 
wolność wypowiedzi, aspekty kulturalne, 
naukowe, społeczne i techniczne polityk 
UE, jak również różne interesy 
społeczności użytkowników widma 
radiowego, mając na celu optymalizację 

1. Państwa członkowskie współpracują ze
sobą oraz z Komisją w planowaniu 
strategicznym, koordynacji i harmonizacji 
wykorzystania widma radiowego we 
Wspólnocie Europejskiej. W tym celu 
biorą pod uwagę między innymi aspekty 
ekonomiczne, bezpieczeństwo, zdrowie, 
interes ogólny, wolność wypowiedzi,
aspekty kulturalne, naukowe, społeczne 
i techniczne polityk UE, jak również różne 
interesy społeczności użytkowników 
widma radiowego, mając na celu 
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wykorzystania widma radiowego oraz 
unikanie szkodliwych zakłóceń.

optymalizację wykorzystania widma 
radiowego oraz unikanie szkodliwych 
zakłóceń.

2. Państwa członkowskie promują 
koordynację podejść do polityki w zakresie 
widma radiowego w Unii Europejskiej 
oraz, w stosownych przypadkach, 
zharmonizowane warunki w odniesieniu do 
dostępności i efektywnego wykorzystania 
widma radiowego, konieczne do 
ustanowienia i funkcjonowania rynku 
wewnętrznego łączności elektronicznej.

2. Współpracując ze sobą oraz z Komisją,
państwa członkowskie promują 
koordynację podejść do polityki w zakresie 
widma radiowego we Wspólnocie
Europejskiej oraz, w stosownych 
przypadkach, zharmonizowane warunki
w odniesieniu do dostępności 
i efektywnego wykorzystania widma 
radiowego, konieczne do ustanowienia 
i funkcjonowania rynku wewnętrznego 
łączności elektronicznej.

3. Państwa członkowskie promują 
skuteczną koordynację interesów UE 
w organizacjach międzynarodowych 
zajmujących się zagadnieniami widma 
radiowego. Gdy tylko okaże się to 
konieczne do promowania takiej 
skutecznej koordynacji, Komisja – w jak 
największym stopniu uwzględniając opinię 
Zespołu ds. Polityki Spektrum Radiowego
(RSPG) ustanowionego na mocy decyzji 
Komisji 622/2002/WE z dnia 26 lipca 
2002 r. ustanawiającej Zespół ds. Polityki 
Spektrum Radiowego* – może 
przedstawić Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie wspólne cele polityczne.

3. W przypadku gdy jest do konieczne do 
zapewnienia skutecznej koordynacji
interesów Wspólnoty Europejskiej w 
organizacjach międzynarodowych 
zajmujących się zagadnieniami widma 
radiowego, Komisja – w jak największym 
stopniu uwzględniając opinię Zespołu ds. 
Polityki Spektrum Radiowego (RSPG) –
może przedstawić Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wspólne cele 
polityczne.

4. Komisja, w jak największym stopniu 
uwzględniając opinię RSPG, może 
przedkładać wnioski prawodawcze 
dotyczące ustanowienia wieloletnich 
programów w dziedzinie polityki widma 
radiowego.

4. Komisja, w jak największym stopniu 
uwzględniając opinię RSPG, może 
przedkładać Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie wnioski prawodawcze dotyczące 
ustanowienia wieloletnich programów 
w dziedzinie polityki widma radiowego.
Takie programy określają kierunki i cele 
polityki w zakresie planowania 
strategicznego, koordynacji i 
harmonizacji wykorzystania widma 
radiowego we Wspólnocie, zgodnie z 
przepisami niniejszej dyrektywy i dyrektyw 
szczegółowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu znalezienie kompromisu między Radą i Parlamentem przy 
uwzględnieniu faktu, że celem niniejszej dyrektywy i dyrektyw szczegółowych jest utworzenie 
rynku wewnętrznego łączności elektronicznej.

Poprawka 145
Herbert Reul

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9b – ustęp 2a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2a. Komisja może przyjąć odpowiednie 
środki wykonawcze w celu identyfikacji 
pasm, których prawa użytkowania mogą 
być przekazywane lub dzierżawione 
pomiędzy przedsiębiorstwami. Środki te 
nie obejmują częstotliwości 
wykorzystywanych do celów nadawczych.
Takie techniczne środki wykonawcze, 
mające na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszej dyrektywy poprzez 
jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu znalezienie kompromisu między Radą i Parlamentem poprzez 
przestrzeganie hierarchii kompetencji ustanowionej na mocy art. 8a niniejszej dyrektywy. 
Ponadto poprawka gwarantuje, że wyłączeniu podlegałyby niekoniecznie całe pasma 
wykorzystywane obecnie do celów nadawczych, np. w odniesieniu do dywidendy cyfrowej.

Poprawka 146
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9b – ustęp 2a (nowy)
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Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2a. Komisja może przyjąć odpowiednie 
środki wykonawcze w celu identyfikacji 
pasm, których prawa użytkowania mogą 
być przekazywane lub dzierżawione 
pomiędzy przedsiębiorstwami. Środki te 
nie obejmują częstotliwości 
wykorzystywanych do celów nadawczych.
Takie techniczne środki wykonawcze, 
mające na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszej dyrektywy poprzez 
jej uzupełnienie, przyjmowane są zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu znalezienie kompromisu między Radą i Parlamentem poprzez 
przestrzeganie hierarchii kompetencji ustanowionej na mocy art. 8a niniejszej dyrektywy. 
Ponadto poprawka gwarantuje, że wyłączeniu podlegałyby niekoniecznie całe pasma 
wykorzystywane obecnie do celów nadawczych, np. w odniesieniu do dywidendy cyfrowej.

Poprawka 147
Herbert Reul, Werner Langen

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 14 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

3. Jeżeli przedsiębiorstwo posiada 
znaczącą pozycję na określonym rynku, 
można także uznać, że posiada ono 
również znaczącą pozycję na rynku blisko 
z tym rynkiem związanym, w przypadku 
gdy powiązania między obydwoma 
rynkami pozwalają na przeniesienie 
pozycji rynkowej z jednego rynku na drugi 
rynek, tym samym zwiększając pozycję 
rynkową danego przedsiębiorstwa. Dlatego 
też zgodnie z art. 9, 10, 11 i 13 dyrektywy 

3. Jeżeli przedsiębiorstwo posiada 
znaczącą pozycję na określonym rynku
(pierwszy rynek), można także uznać, że 
posiada ono również znaczącą pozycję na 
rynku blisko z tym rynkiem związanym
(drugi rynek), w przypadku gdy 
powiązania między obydwoma rynkami 
pozwalają na przeniesienie pozycji 
rynkowej z pierwszego rynku na drugi 
rynek, tym samym zwiększając pozycję 
rynkową danego przedsiębiorstwa. Dlatego 
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2002/19/WE (dyrektywa o dostępie) na 
rynku powiązanym można zastosować 
środki naprawcze, które mają na celu 
uniemożliwienie takiego przeniesienia, 
a jeżeli środki takie okażą się 
niewystarczające, można nałożyć środki 
naprawcze zgodnie z art. 17 dyrektywy 
2002/22/WE (dyrektywa o usłudze 
powszechnej).

też zgodnie z art. 8–13 dyrektywy 
2002/19/WE (dyrektywa o dostępie) lub 
art. 17 dyrektywy 2002/22/WE (dyrektywa
o usłudze powszechnej) na drugim rynku 
można zastosować środki naprawcze, jeżeli 
środki naprawcze zastosowane na 
pierwszym rynku okażą się 
niewystarczające w celu uniemożliwienia 
takiego przeniesienia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że interwencja na rynku powiązanym jest właściwa jedynie wtedy, gdy 
środki naprawcze na rynku pierwotnym, gdzie ma siedzibę operator o znaczącej pozycji 
rynkowej, są niewystarczające w celu uniemożliwienia tzw. przeniesienia pozycji rynkowej.

Poprawka 148
Robert Goebbels, Andres Tarand

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera aa) (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

aa) w ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„(a) w zakresie niezbędnym do 
zapewnienia bezpośredniego podłączenia 
użytkowników końcowych oraz 
sprawiedliwego i racjonalnego dostępu do 
usług i aplikacji strony trzeciej, obowiązki 
na przedsiębiorstwa, które kontrolują 
dostęp do użytkowników końcowych, w 
tym, w uzasadnionych przypadkach, 
obowiązek zapewnienia wzajemnych 
połączeń między ich sieciami oraz 
zapewnienia dostępu w sytuacji, kiedy nie 
zostało to jeszcze zrealizowane, lub 
zapewnienia interoperacyjności ich usług 
na sprawiedliwych, przejrzystych i 
rozsądnych warunkach;”

Or. en
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Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu znalezienie kompromisu między Radą i Parlamentem (art. 62 
ust. 2 lit. b) przez wzmocnienie sprawdzonej zasady bezpośredniego podłączenia 
użytkowników końcowych, rozszerzając ją tak, by obejmowała nie tylko usługi, ale także 
aplikacje. 

Poprawka 149
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera aa) (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

aa) w ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„(a) w zakresie niezbędnym do 
zapewnienia bezpośredniego podłączenia 
użytkowników końcowych oraz 
sprawiedliwego i racjonalnego dostępu do 
usług i aplikacji strony trzeciej, obowiązki 
na przedsiębiorstwa, które kontrolują 
dostęp do użytkowników końcowych, w 
tym, w uzasadnionych przypadkach, 
obowiązek zapewnienia wzajemnych 
połączeń między ich sieciami oraz 
zapewnienia dostępu w sytuacji, kiedy nie 
zostało to jeszcze zrealizowane, lub 
zapewnienia interoperacyjności ich usług 
na sprawiedliwych, przejrzystych i 
rozsądnych warunkach;”

Or. en

Uzasadnienie

Należy wzmocnić przepisy zaproponowane przez Parlament, popierające sprawdzoną zasadę 
bezpośredniego podłączenia użytkowników końcowych, rozszerzając ją tak, by obejmowała 
nie tylko usługi, ale także aplikacje.
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Poprawka 150
Robert Goebbels, Andres Tarand

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 7 – litera a)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 9 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Krajowe organy regulacyjne mogą, 
zgodnie z art. 8, nałożyć obowiązek 
przejrzystości w odniesieniu do 
wzajemnych połączeń lub dostępu, 
wymagając od operatorów podania do 
publicznej wiadomości określonych 
informacji, na przykład informacji 
księgowych, specyfikacji technicznych, 
danych o sieci, zasad i warunków dostępu 
i użytkowania, w tym również polityki 
zarządzania ruchem w sieci, oraz cen.

1. Krajowe organy regulacyjne mogą, 
zgodnie z art. 8, nałożyć obowiązek 
przejrzystości w odniesieniu do 
wzajemnych połączeń lub dostępu, 
wymagając od operatorów podania do 
publicznej wiadomości określonych 
informacji, na przykład informacji 
księgowych, specyfikacji technicznych, 
danych o sieci, zasad i warunków dostępu 
i użytkowania, w tym również celu i 
skutków polityki zarządzania ruchem 
w sieci, oraz cen.

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinny istnieć żadne ograniczenia w wyborze usług i aplikacji przez użytkowników. 
Należy unikać wprowadzania ograniczeń poprzez hurtowy dostęp i rozwiązania w zakresie 
wzajemnych połączeń. Natomiast trzeba wzmocnić przejrzystość polityki zarządzania ruchem, 
ponieważ ma to zasadnicze znaczenia dla ustanowienia połączenia dla użytkownika 
końcowego. 

Poprawka 151
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 7 – litera a)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 9 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Krajowe organy regulacyjne mogą, 
zgodnie z art. 8, nałożyć obowiązek 
przejrzystości w odniesieniu do 
wzajemnych połączeń lub dostępu, 
wymagając od operatorów podania do 

1. Krajowe organy regulacyjne mogą, 
zgodnie z art. 8, nałożyć obowiązek 
przejrzystości w odniesieniu do 
wzajemnych połączeń lub dostępu, 
wymagając od operatorów podania do 
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publicznej wiadomości określonych 
informacji, na przykład informacji 
księgowych, specyfikacji technicznych, 
danych o sieci, zasad i warunków dostępu 
i użytkowania, w tym również polityki 
zarządzania ruchem w sieci, oraz cen.

publicznej wiadomości określonych 
informacji, na przykład informacji 
księgowych, specyfikacji technicznych, 
danych o sieci, zasad i warunków dostępu 
i użytkowania, w tym również celu i 
skutków polityki zarządzania ruchem 
w sieci, oraz cen.

Or. en

Uzasadnienie

There should be no restriction on users’ choice of services and applications (which this text 
would otherwise legitimise) and it should be prevented that restrictions are introduced 
through wholesale acess and interconnection arrangements, but rather transparency about 
traffice management policies. Traffic management that is essential to manage congestion and 
provide the end-user with connectivity should be jusified, as proposed by the Council 
Common Position wording. The Council text can be slighly improved to better describe the 
purpose and likely effect of the policies. Mention of other types of restricions should therefore 
be removed. 

Poprawka 152
Angelika Niebler

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 9 – litera a)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Krajowe organy regulacyjne mogą 
nałożyć na operatorów, zgodnie z 
przepisami art. 8, obowiązki związane ze 
zwrotem kosztów oraz kontrolą cen, w tym 
obowiązki związane z oparciem cen o 
koszty oraz obowiązki dotyczące 
systemów księgowania kosztów, w 
odniesieniu do udostępniania szczególnych 
rodzajów wzajemnych połączeń lub 
dostępu, w sytuacjach gdy analiza rynku 
wskazuje, że brak skutecznej konkurencji 
oznacza, że dany operator może 
utrzymywać ceny na nadmiernie wysokim 
poziomie lub stosować zaniżanie cen ze 
szkodą dla użytkowników końcowych. W 
celu zachęcenia operatorów do 

Krajowe organy regulacyjne mogą nałożyć 
na operatorów, zgodnie z przepisami art. 8, 
obowiązki związane ze zwrotem kosztów 
oraz kontrolą cen, w tym obowiązki 
związane z oparciem cen o koszty oraz 
obowiązki dotyczące systemów 
księgowania kosztów, w odniesieniu do 
udostępniania szczególnych rodzajów 
wzajemnych połączeń lub dostępu, w 
sytuacjach gdy analiza rynku wskazuje, że 
brak skutecznej konkurencji oznacza, że 
dany operator może utrzymywać ceny na 
nadmiernie wysokim poziomie lub 
stosować zaniżanie cen ze szkodą dla 
użytkowników końcowych. W celu 
zachęcenia operatorów do inwestowania, w 
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inwestowania, w tym również w sieci 
nowej generacji, krajowe organy 
regulacyjne biorą pod uwagę dokonane 
przez operatora inwestycje oraz 
umożliwiają mu uzyskanie zwrotu 
stosownej części zainwestowanego 
kapitału, uwzględniając poniesione ryzyko.

tym również w sieci nowej generacji, 
krajowe organy regulacyjne biorą pod 
uwagę dokonane przez operatora 
inwestycje oraz umożliwiają mu uzyskanie 
zwrotu stosownej części zainwestowanego 
kapitału, uwzględniając poniesione ryzyko
i zezwalając na zawieranie porozumień o 
odpowiednim podziale ryzyka między 
inwestorem i tymi przedsiębiorstwami, 
które korzystają z dostępu do nowej i 
rozszerzonej infrastruktury dostępu, w tym 
poprzez długoterminowe umowy dotyczące 
podziału ryzyka. Opłaty za dostęp 
charakteryzują się wystarczającą 
elastycznością, biorąc pod uwagę m.in. 
zróżnicowane poziomy jakości produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przewiduje wyposażenie krajowych organów regulacyjnych w narzędzia 
wspierające inwestycje w nowe i rozszerzone sieci dostępu w kontekście cen i dostępu. 
Sprawiedliwy podział ryzyka i elastyczność cenowa w odniesieniu do różnych produktów i 
poziomów jakości może wspierać rozwój nowych sieci, promując konkurencyjność. 
Początkowy inwestor i operatorzy, którzy wezmą na siebie część ryzyka, będą konkurować o 
zainteresowanie użytkowników końcowych swoimi usługami.

Poprawka 153
Erika Mann

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 9 – litera a)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Krajowe organy regulacyjne mogą 
nałożyć na operatorów, zgodnie z 
przepisami art. 8, obowiązki związane ze 
zwrotem kosztów oraz kontrolą cen, w tym 
obowiązki związane z oparciem cen o 
koszty oraz obowiązki dotyczące 
systemów księgowania kosztów, w 
odniesieniu do udostępniania szczególnych 
rodzajów wzajemnych połączeń lub 

1. Krajowe organy regulacyjne mogą 
nałożyć na operatorów, zgodnie z 
przepisami art. 8, obowiązki związane ze 
zwrotem kosztów oraz kontrolą cen, w tym 
obowiązki związane z oparciem cen o 
koszty oraz obowiązki dotyczące 
systemów księgowania kosztów, w 
odniesieniu do udostępniania szczególnych 
rodzajów wzajemnych połączeń lub 
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dostępu, w sytuacjach gdy analiza rynku 
wskazuje, że brak skutecznej konkurencji 
oznacza, że dany operator może 
utrzymywać ceny na nadmiernie wysokim 
poziomie lub stosować zaniżanie cen ze 
szkodą dla użytkowników końcowych. W 
celu zachęcenia operatorów do 
inwestowania, w tym również w sieci 
nowej generacji, krajowe organy 
regulacyjne biorą pod uwagę dokonane 
przez operatora inwestycje oraz 
umożliwiają mu uzyskanie zwrotu 
stosownej części zainwestowanego 
kapitału, uwzględniając poniesione ryzyko.

dostępu, w sytuacjach gdy analiza rynku 
wskazuje, że brak skutecznej konkurencji 
oznacza, że dany operator może 
utrzymywać ceny na nadmiernie wysokim 
poziomie lub stosować zaniżanie cen ze 
szkodą dla użytkowników końcowych. W 
celu zachęcenia operatorów do 
inwestowania, w tym również w sieci 
nowej generacji, krajowe organy 
regulacyjne biorą pod uwagę dokonane
przez operatora inwestycje oraz 
umożliwiają mu uzyskanie zwrotu 
stosownej części zainwestowanego 
kapitału, uwzględniając poniesione ryzyko
i zezwalając na zawieranie porozumień o 
odpowiednim podziale ryzyka między 
inwestorem i tymi przedsiębiorstwami, 
które korzystają z dostępu do nowej i 
rozszerzonej infrastruktury dostępu, w tym 
poprzez długoterminowe umowy dotyczące 
podziału ryzyka. Opłaty za dostęp 
charakteryzują się wystarczającą 
elastycznością, biorąc pod uwagę m.in. 
zróżnicowane poziomy jakości produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przewiduje wyposażenie krajowych organów regulacyjnych w narzędzia 
wspierające inwestycje w nowe i rozszerzone sieci dostępu w kontekście cen i dostępu. 
Sprawiedliwy podział ryzyka i elastyczność cenowa w odniesieniu do różnych produktów i 
poziomów jakości może wspierać rozwój nowych sieci, promując konkurencyjność. 
Początkowy inwestor i operatorzy, którzy wezmą na siebie część ryzyka, będą konkurować o 
zainteresowanie użytkowników końcowych swoimi usługami.

Poprawka 154
Gunnar Hökmark

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 9 – litera a)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Krajowe organy regulacyjne mogą 1. Krajowe organy regulacyjne mogą 
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nałożyć na operatorów, zgodnie z 
przepisami art. 8, obowiązki związane ze 
zwrotem kosztów oraz kontrolą cen, w tym 
obowiązki związane z oparciem cen o 
koszty oraz obowiązki dotyczące 
systemów księgowania kosztów, w 
odniesieniu do udostępniania szczególnych 
rodzajów wzajemnych połączeń lub 
dostępu, w sytuacjach gdy analiza rynku 
wskazuje, że brak skutecznej konkurencji 
oznacza, że dany operator może 
utrzymywać ceny na nadmiernie wysokim 
poziomie lub stosować zaniżanie cen ze 
szkodą dla użytkowników końcowych. W 
celu zachęcenia operatorów do 
inwestowania, w tym również w sieci 
nowej generacji, krajowe organy 
regulacyjne biorą pod uwagę dokonane 
przez operatora inwestycje oraz 
umożliwiają mu uzyskanie zwrotu 
stosownej części zainwestowanego 
kapitału, uwzględniając poniesione ryzyko.

nałożyć na operatorów, zgodnie z 
przepisami art. 8, obowiązki związane ze 
zwrotem kosztów oraz kontrolą cen, w tym 
obowiązki związane z oparciem cen o 
koszty oraz obowiązki dotyczące 
systemów księgowania kosztów, w 
odniesieniu do udostępniania szczególnych 
rodzajów wzajemnych połączeń lub 
dostępu, w sytuacjach gdy analiza rynku 
wskazuje, że brak skutecznej konkurencji 
oznacza, że dany operator może 
utrzymywać ceny na nadmiernie wysokim 
poziomie lub stosować zaniżanie cen ze 
szkodą dla użytkowników końcowych. W 
celu zachęcenia operatorów do 
inwestowania, w tym również w sieci
nowej generacji, krajowe organy 
regulacyjne biorą pod uwagę dokonane 
przez operatora inwestycje oraz 
umożliwiają mu uzyskanie zwrotu 
stosownej części zainwestowanego 
kapitału, uwzględniając wszelkie ryzyko
charakterystyczne dla konkretnego 
nowego projektu inwestycji w sieci oraz 
gwarantując jednocześnie, że uzgodnienia 
cenowe są zgodne z ochroną skutecznej 
konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu osiągnięcie kompromisu między Parlamentem i Radą w 
kwestii dostępu nowej generacji, znajdując równowagę miedzy koniecznością wspierania 
inwestycji a konkurencją.

Poprawka 155
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 9 – litera a)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Krajowe organy regulacyjne mogą 1. Krajowe organy regulacyjne mogą 
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nałożyć na operatorów, zgodnie z 
przepisami art. 8, obowiązki związane ze 
zwrotem kosztów oraz kontrolą cen, w tym 
obowiązki związane z oparciem cen o 
koszty oraz obowiązki dotyczące 
systemów księgowania kosztów, w 
odniesieniu do udostępniania szczególnych 
rodzajów wzajemnych połączeń lub 
dostępu, w sytuacjach gdy analiza rynku 
wskazuje, że brak skutecznej konkurencji 
oznacza, że dany operator może 
utrzymywać ceny na nadmiernie wysokim 
poziomie lub stosować zaniżanie cen ze 
szkodą dla użytkowników końcowych. W 
celu zachęcenia operatorów do 
inwestowania, w tym również w sieci 
nowej generacji, krajowe organy 
regulacyjne biorą pod uwagę dokonane 
przez operatora inwestycje oraz 
umożliwiają mu uzyskanie zwrotu 
stosownej części zainwestowanego 
kapitału, uwzględniając poniesione ryzyko.

nałożyć na operatorów, zgodnie z 
przepisami art. 8, obowiązki związane ze 
zwrotem kosztów oraz kontrolą cen, w tym 
obowiązki związane z oparciem cen o 
koszty oraz obowiązki dotyczące 
systemów księgowania kosztów, w 
odniesieniu do udostępniania szczególnych 
rodzajów wzajemnych połączeń lub 
dostępu, w sytuacjach gdy analiza rynku 
wskazuje, że brak skutecznej konkurencji 
oznacza, że dany operator może 
utrzymywać ceny na nadmiernie wysokim 
poziomie lub stosować zaniżanie cen ze 
szkodą dla użytkowników końcowych. W 
celu zachęcenia operatorów do 
inwestowania, w tym również w sieci 
nowej generacji, krajowe organy 
regulacyjne biorą pod uwagę dokonane 
przez operatora inwestycje oraz 
umożliwiają mu uzyskanie zwrotu 
stosownej części zainwestowanego 
kapitału, uwzględniając wszelkie ryzyko
charakterystyczne dla konkretnego 
nowego projektu inwestycji w sieci oraz 
gwarantując jednocześnie, że uzgodnienia 
cenowe są zgodne z ochroną skutecznej 
konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu osiągnięcie kompromisu między Parlamentem i Radą w 
kwestii dostępu nowej generacji, znajdując równowagę miedzy koniecznością wspierania 
inwestycji a konkurencją.

Poprawka 156
Dominique Vlasto

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 9 – litera a)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. Krajowe organy regulacyjne mogą 1. Krajowe organy regulacyjne mogą 
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nałożyć na operatorów, zgodnie z 
przepisami art. 8, obowiązki związane ze 
zwrotem kosztów oraz kontrolą cen, w tym 
obowiązki związane z oparciem cen o 
koszty oraz obowiązki dotyczące 
systemów księgowania kosztów, w 
odniesieniu do udostępniania szczególnych 
rodzajów wzajemnych połączeń lub 
dostępu, w sytuacjach gdy analiza rynku 
wskazuje, że brak skutecznej konkurencji 
oznacza, że dany operator może 
utrzymywać ceny na nadmiernie wysokim 
poziomie lub stosować zaniżanie cen ze 
szkodą dla użytkowników końcowych. W 
celu zachęcenia operatorów do 
inwestowania, w tym również w sieci 
nowej generacji, krajowe organy 
regulacyjne biorą pod uwagę dokonane 
przez operatora inwestycje oraz 
umożliwiają mu uzyskanie zwrotu 
stosownej części zainwestowanego 
kapitału, uwzględniając poniesione ryzyko.

nałożyć na operatorów, zgodnie z 
przepisami art. 8, obowiązki związane ze 
zwrotem kosztów oraz kontrolą cen, w tym 
obowiązki związane z oparciem cen o 
koszty oraz obowiązki dotyczące 
systemów księgowania kosztów, w 
odniesieniu do udostępniania szczególnych 
rodzajów wzajemnych połączeń lub 
dostępu, w sytuacjach gdy analiza rynku 
wskazuje, że brak skutecznej konkurencji 
oznacza, że dany operator może 
utrzymywać ceny na nadmiernie wysokim 
poziomie lub stosować zaniżanie cen ze 
szkodą dla użytkowników końcowych. W 
celu zachęcenia operatorów do 
inwestowania, w tym również w sieci 
nowej generacji, krajowe organy 
regulacyjne biorą pod uwagę dokonane 
przez operatora inwestycje oraz 
umożliwiają mu uzyskanie zwrotu 
stosownej części zainwestowanego 
kapitału, uwzględniając wszelkie ryzyko
charakterystyczne dla konkretnego 
nowego projektu inwestycji w sieci oraz 
gwarantując jednocześnie, że uzgodnienia 
cenowe są zgodne z ochroną skutecznej 
konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu osiągnięcie kompromisu między Parlamentem i Radą w 
kwestii dostępu nowej generacji, znajdując równowagę miedzy koniecznością wspierania 
inwestycji a konkurencją.

Poprawka 157
Erika Mann

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – litera aa) (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 – ustęp 4a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

aa) dodaje się ustęp 4a w brzmieniu:
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„Przeprowadzanie badań zawężenia 
marży nie może utrudniać rozwoju 
nowych rynków i infrastruktury. W tym 
celu krajowe organy regulacyjne biorą 
pod uwagę warunki inwestycji w 
infrastrukturę i przeprowadzając badanie 
przyjmują za punkt odniesienia warunki 
długoterminowych umów dotyczących 
podziału ryzyka.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka stanowi kompromis w oparciu o tekst z pierwszego czytania w Parlamencie. 
Badania zawężenia marży przeprowadza się również w odniesieniu do nowych sieci, nie 
podważając uzgodnień w sprawie dostępu i możliwości oferowania atrakcyjnych produktów.

Poprawka 158
Gunnar Hökmark

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 10
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13a – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny stwierdzi, że odpowiednie 
obowiązki nałożone na mocy art. 9–13 nie 
zapewniły skutecznej konkurencji oraz że 
istnieją istotne i trwałe problemy 
konkurencyjne lub niewydolność rynków 
związane z hurtowym oferowaniem
produktów dostępu, może on, w drodze 
wyjątku – zgodnie z przepisami art. 8 ust. 3 
akapit drugi – nałożyć na przedsiębiorstwa 
zintegrowane pionowo obowiązek 
powierzenia działalności związanej z 
hurtowym oferowaniem odnośnych 
produktów dostępu niezależnie działającej 
jednostce organizacyjnej.

1. W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny stwierdzi, że odpowiednie 
obowiązki nałożone na mocy art. 9–13 nie 
zapewniły skutecznej konkurencji oraz że 
istnieją istotne i trwałe problemy 
konkurencyjne lub niewydolność rynków 
związane z określonymi rynkami
produktów dostępu, może on, w drodze 
wyjątku – zgodnie z przepisami art. 8 ust. 3 
akapit drugi – nałożyć na przedsiębiorstwa 
zintegrowane pionowo obowiązek 
powierzenia działalności związanej z 
hurtowym oferowaniem odnośnych 
produktów dostępu niezależnie działającej 
jednostce organizacyjnej.

Or. en
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Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu znalezienie kompromisu w sprawie rozdziału funkcjonalnego, 
m.in. poprzez dostosowanie procesu podejmowania decyzji do procedury analizy rynkowej 
prowadzonej przez organy regulacyjne.

Poprawka 159
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 10
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13a – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

1. W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny stwierdzi, że odpowiednie 
obowiązki nałożone na mocy art. 9–13 nie 
zapewniły skutecznej konkurencji oraz że 
istnieją istotne i trwałe problemy 
konkurencyjne lub niewydolność rynków 
związane z hurtowym oferowaniem
produktów dostępu, może on, w drodze 
wyjątku – zgodnie z przepisami art. 8 ust. 3 
akapit drugi – nałożyć na przedsiębiorstwa 
zintegrowane pionowo obowiązek 
powierzenia działalności związanej z 
hurtowym oferowaniem odnośnych 
produktów dostępu niezależnie działającej 
jednostce organizacyjnej.

1. W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny stwierdzi, że odpowiednie 
obowiązki nałożone na mocy art. 9–13 nie 
zapewniły skutecznej konkurencji oraz że 
istnieją istotne i trwałe problemy 
konkurencyjne lub niewydolność rynków 
związane z określonymi rynkami
produktów dostępu, może on, w drodze 
wyjątku – zgodnie z przepisami art. 8 ust. 3 
akapit drugi – nałożyć na przedsiębiorstwa 
zintegrowane pionowo obowiązek 
powierzenia działalności związanej z 
hurtowym oferowaniem odnośnych 
produktów dostępu niezależnie działającej 
jednostce organizacyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu znalezienie kompromisu w sprawie rozdziału funkcjonalnego, 
m.in. poprzez dostosowanie procesu podejmowania decyzji do procedury analizy rynkowej 
prowadzonej przez organy regulacyjne.
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Poprawka 160
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 12 – litera e)
Dyrektywa 2002/19/WE
Załącznik II – część A – punkt 1 – litera c) (nowa)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

c) w sytuacjach, w których uwolniony 
dostęp jest technicznie lub ekonomicznie 
niewykonalny, odpowiednie obowiązki 
oferujące równoważną funkcjonalność.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka częściowo przywraca poprawkę PE, która pokrywa się z punktem 
preambuły zgłoszonym przez Radę.

Poprawka 161
Gunnar Hökmark

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 12 – litera e)
Dyrektywa 2002/19/WE
Załącznik II – część A – punkt 1 – litera c) (nowa)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

c) w sytuacjach, w których uwolniony 
dostęp jest technicznie lub ekonomicznie 
niewykonalny, odpowiednie obowiązki 
oferujące równoważną funkcjonalność.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka częściowo przywraca poprawkę PE, która pokrywa się z punktem 
preambuły zgłoszonym przez Radę.
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Poprawka 162
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 1
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 3 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Stosuje się również następującą 
definicję:

2. Stosuje się również następujące 
definicje:

„ogólne zezwolenie” oznacza ramy prawne 
określone przez państwo członkowskie 
zapewniające prawo świadczenia dostępu 
do sieci oraz usług łączności elektronicznej 
oraz określające szczególne obowiązki 
sektorowe, jakie mogą mieć zastosowanie 
w odniesieniu do wszystkich lub 
poszczególnych rodzajów sieci i usług 
łączności elektronicznej, zgodnie 
z przepisami niniejszej dyrektywy.

„ogólne zezwolenie” oznacza ramy prawne 
określone przez państwo członkowskie 
zapewniające prawo świadczenia dostępu 
do sieci oraz usług łączności elektronicznej 
oraz określające szczególne obowiązki 
sektorowe, jakie mogą mieć zastosowanie 
w odniesieniu do wszystkich lub 
poszczególnych rodzajów sieci i usług 
łączności elektronicznej, zgodnie 
z przepisami niniejszej dyrektywy.

„ogólnoeuropejska bezprzewodowa sieć 
lub usługa łączności elektronicznej” 
oznacza bezprzewodową sieć lub usługę 
łączności elektronicznej dostępną w 
większości państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu osiągnięcie kompromisu między Radą i Parlamentem, 
podając definicję ogólnoeuropejskich usług, które można odróżnić od zwykłych usług o 
charakterze transgranicznym, i odzwierciedlając wymiar ogólnoeuropejski.

Poprawka 163
Herbert Reul

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 1
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 3 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

2. Stosuje się również następującą 2. Stosuje się również następujące 
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definicję: definicje:

„ogólne zezwolenie” oznacza ramy prawne 
określone przez państwo członkowskie 
zapewniające prawo świadczenia dostępu 
do sieci oraz usług łączności elektronicznej 
oraz określające szczególne obowiązki 
sektorowe, jakie mogą mieć zastosowanie 
w odniesieniu do wszystkich lub 
poszczególnych rodzajów sieci i usług 
łączności elektronicznej, zgodnie 
z przepisami niniejszej dyrektywy.

„ogólne zezwolenie” oznacza ramy prawne 
określone przez państwo członkowskie 
zapewniające prawo świadczenia dostępu 
do sieci oraz usług łączności elektronicznej 
oraz określające szczególne obowiązki 
sektorowe, jakie mogą mieć zastosowanie 
w odniesieniu do wszystkich lub 
poszczególnych rodzajów sieci i usług 
łączności elektronicznej, zgodnie 
z przepisami niniejszej dyrektywy.

„ogólnoeuropejska bezprzewodowa sieć 
lub usługa łączności elektronicznej” 
oznacza bezprzewodową sieć lub usługę 
łączności elektronicznej dostępną w 
większości państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu osiągnięcie kompromisu między Radą i Parlamentem, 
podając definicję ogólnoeuropejskich usług, które można odróżnić od zwykłych usług o 
charakterze transgranicznym, i odzwierciedlając wymiar ogólnoeuropejski.

Poprawka 164
Herbert Reul

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3a (nowy)
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(3a) Dodaje się artykuł 6a w brzmieniu:
„Artykuł 6a
Środki harmonizacyjne
1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 
i 2 niniejszej dyrektywy oraz art. 9 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa), Komisja może przyjąć środki 
wykonawcze:
a) w celu zidentyfikowania pasm 
częstotliwości radiowej, których 
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użytkowanie ma zostać objęte ogólnymi 
zezwoleniami;
b) w celu harmonizacji procedur 
przyznawania ogólnych zezwoleń na 
użytkowanie numerów przedsiębiorstwom 
udostępniającym ogólnoeuropejskie sieci 
lub świadczącym usługi łączności 
elektronicznej;
c) w celu harmonizacji warunków 
określonych w załączniku II, dotyczących 
przyznawania ogólnych zezwoleń 
przedsiębiorstwom udostępniającym 
ogólnoeuropejskie sieci lub świadczącym 
usługi łączności elektronicznej. 
Te środki, mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 22 ust. 3 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywa ramowa).
2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą 
przewidywać, o ile jest to właściwe, 
możliwość złożenia przez państwa 
członkowskie uzasadnionego wniosku 
o częściowe zwolnienie i/lub tymczasowe 
odstępstwo od tych środków.
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”.

Or. en

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej poprawki jest osiągnięcie kompromisu między Radą i Parlamentem. 
Procedura komitologii powinna ograniczać się do pasm częstotliwości radiowej, których 
użytkowanie ma zostać objęte ogólnymi zezwoleniami.
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Poprawka 165
Rebecca Harms, Helga Trüpel

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3a (nowy)
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 6a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

(4a) Dodaje się artykuł 6a w brzmieniu:

Środki harmonizacyjne
1. Nie naruszając przepisów art. 5 ust. 1 
i 2 niniejszej dyrektywy oraz art. 9 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa 
ramowa), Komisja może przyjąć środki 
wykonawcze:
a) w celu zidentyfikowania pasm 
częstotliwości radiowej, których 
użytkowanie ma zostać objęte ogólnymi 
zezwoleniami;
b) w celu harmonizacji procedur 
przyznawania ogólnych zezwoleń na 
użytkowanie numerów przedsiębiorstwom 
oferującym ogólnoeuropejskie sieci lub 
usługi łączności elektronicznej;
c) w celu harmonizacji warunków 
określonych w załączniku II, dotyczących 
przyznawania ogólnych zezwoleń 
przedsiębiorstwom udostępniającym 
ogólnoeuropejskie sieci lub świadczącym 
usługi łączności elektronicznej. 
Te środki, mające na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 22 ust. 3 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywa ramowa).
2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą 
przewidywać, o ile jest to właściwe, 
możliwość złożenia przez państwa 
członkowskie uzasadnionego wniosku 
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o częściowe zwolnienie i/lub tymczasowe 
odstępstwo od tych środków.
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”.

Or. en

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej poprawki jest osiągnięcie kompromisu między Radą i Parlamentem. 
Procedura komitologii powinna ograniczać się do pasm częstotliwości radiowej, których 
użytkowanie ma zostać objęte ogólnymi zezwoleniami.

Poprawka 166
Robert Goebbels, Andres Tarand

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik – punkt 2 – litera h)
Dyrektywa 2002/21/WE
Załącznik – część A – punkt 19

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

19. Obowiązki w zakresie przejrzystości 
nakładane na przedsiębiorstwa, które
dostarczają publicznie dostępnych usług
łączności elektronicznej w celu 
zapewnienia łączności typu koniec-koniec, 
zgodnie z celami i zasadami określonymi 
w art. 8 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywa ramowa), ujawnianie 
informacji dotyczących polityk zarządzania 
ruchem oraz – w stosownych przypadkach 
i w miarę potrzeby – dostęp krajowych 
organów regulacyjnych do takich 
informacji potrzebny w związku 
z weryfikacją dokładności ujawnionych 
informacji.

19. Obowiązki w zakresie przejrzystości 
nakładane na przedsiębiorstwa, które
świadczą publicznie dostępne usługi
łączności elektronicznej w celu 
zapewnienia łączności typu koniec-koniec,
w tym nieograniczonego dostępu do treści, 
usług i aplikacji oraz ich dystrybucji,
zgodnie z celami i zasadami określonymi 
w art. 8 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywa ramowa), ujawnianie 
informacji dotyczących polityk zarządzania 
ruchem oraz – w stosownych przypadkach 
i w miarę potrzeby – dostęp krajowych 
organów regulacyjnych do takich 
informacji potrzebny w związku z 
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weryfikacją dokładności ujawnionych 
informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy utrzymać podstawową zasadę bezpośredniego podłączenia użytkowników końcowych, 
która obejmuje prawo użytkowników końcowych do dostępu do wybranych przez nich w 
Internecie treści, usług i aplikacji oraz do ich dystrybucji. 

Poprawka 167
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający
Załącznik – punkt 2 – litera h)
Dyrektywa 2002/21/WE
Załącznik – część A – punkt 19

Wspólne stanowisko Rady Poprawka

19. Obowiązki w zakresie przejrzystości 
nakładane na przedsiębiorstwa, które
dostarczają publicznie dostępnych usług
łączności elektronicznej w celu 
zapewnienia łączności typu koniec-koniec, 
zgodnie z celami i zasadami określonymi 
w art. 8 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywa ramowa), ujawnianie 
informacji dotyczących polityk zarządzania 
ruchem oraz – w stosownych przypadkach 
i w miarę potrzeby – dostęp krajowych 
organów regulacyjnych do takich 
informacji potrzebny w związku 
z weryfikacją dokładności ujawnionych 
informacji.

19. Obowiązki w zakresie przejrzystości 
nakładane na przedsiębiorstwa, które
świadczą publicznie dostępne usługi
łączności elektronicznej w celu 
zapewnienia łączności typu koniec-koniec,
w tym nieograniczonego dostępu do treści, 
usług i aplikacji oraz ich dystrybucji,
zgodnie z celami i zasadami określonymi 
w art. 8 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywa ramowa), ujawnianie 
informacji dotyczących polityk zarządzania 
ruchem oraz – w stosownych przypadkach 
i w miarę potrzeby – dostęp krajowych 
organów regulacyjnych do takich 
informacji potrzebny w związku z 
weryfikacją dokładności ujawnionych 
informacji.

Or. en


