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A) Ramy i cele wniosku

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmierza do zmiany 
obecnych europejskich ram regulacyjnych łączności elektronicznej, jakie tworzą trzy 
dyrektywy – dyrektywa ramowa, dyrektywa o zezwoleniach i dyrektywa o dostępie – w celu 
stworzenia prawdziwego wewnętrznego rynku telekomunikacyjnego. Wniosek ma na celu 
głównie poprawę skuteczności łączności elektronicznej, zapewnienie efektywniejszych 
i prostszych uregulowań – zarówno dla operatorów, jak i dla krajowych organów 
regulacyjnych – a także harmonizację standardów wspólnotowych w celu zwiększenia 
inwestycji, innowacyjności i korzyści dla konsumentów. 

Konkretne zmiany proponowane w dyrektywie ramowej, dyrektywie o zezwoleniach 
i dyrektywie o dostępie są następujące: 

B) w odniesieniu do dyrektywy ramowej:

 zreformowanie zarządzania widmem przy uwzględnieniu rozwoju technologicznego, 
w celu lepszego wykorzystania potencjału ekonomicznego i uzyskania korzyści 
społecznych i środowiskowych z poprawy wykorzystania widma;

 poprawa spójności regulacji rynku wewnętrznego w dziedzinie łączności 
elektronicznej; zostanie to uzyskane poprzez zwiększenie roli Komisji związane 
z nowym Europejskim Urzędem ds. Rynku Łączności Elektronicznej;

 wzmocnienie bezpieczeństwa i integralności, na korzyść użytkowników łączności 
elektronicznej, w celu wzmocnienia zaufania i poczucia bezpieczeństwa 
przedsiębiorstw i obywateli przy korzystaniu z łączności elektronicznej;

C) w odniesieniu do dyrektywy o zezwoleniach:

 dostosowanie dyrektywy do nowej polityki dotyczącej widma, a w szczególności 
użytkowania częstotliwości radiowych;

 stworzenie efektywnej procedury dla przedsiębiorstw wymagających praw 
użytkowania do świadczenia usług na skalę ogólnoeuropejską;

 zapewnienie płynnego przejścia do wprowadzenia odsprzedaży widma;

D) w odniesieniu do dyrektywy o dostępie:

 wprowadzenie rozdziału funkcjonalnego (art. 13a wniosku) jako środka naprawczego, 
który może być nakładany przez krajowe organy regulacyjne pod warunkiem 
zatwierdzenia przez Komisję, która musi w tym celu zasięgać rady nowego Urzędu.

E) Podstawa prawna wniosku
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Wniosek opiera się na art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którym w ramach procedury 
współdecyzji Parlament i Rada mogą przyjąć ogólne środki dotyczące harmonizacji 
przepisów państw członkowskich, które mają na celu ustanowienie i funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. 

Zasadniczo podstawa prawna nie powinna stanowić problemu, ponieważ jest taka 
sama jak w przypadku aktów legislacyjnych, które niniejszy wniosek zamierza zmienić 
i ponieważ omawiany tekst ma wymiar stosunkowo horyzontalny, co usprawiedliwia ten 
wybór. 

Ponadto powołanie się na art. 308 Traktatu WE jako na ogólne postanowienie nie 
odpowiadałoby Parlamentowi, ponieważ przepis ten przewiduje jedynie konsultację 
z Parlamentem Europejskim.

F) Wzmocnienie uprawnień Unii w stosunku do państw członkowskich

Wniosek dotyczący dyrektywy pod wieloma względami wzmacnia rolę Komisji. 
Jeżeli chodzi o nowe podejście do zarządzania widmem, art. 9 przewiduje, że Komisja 

może podejmować środki wykonawcze w celu skoordynowania stosowania nowych zasad 
neutralności i interesu ogólnego. 

Jeżeli chodzi o konsolidację rynku wewnętrznego i poprawę spójności, art. 7 ust. 4 
rozszerza uprawnienia Komisji do nadzorowania środków naprawczych proponowanych 
przez krajowe organy regulacyjne dla przedsiębiorstw mających znaczącą pozycję rynkową. 
Ponadto art. 16 ust. 7 zezwala Komisji, której ma pomagać Urząd, na przejęcie analizy rynku, 
jeżeli krajowy organ regulacyjny opóźni się w znacznym stopniu z wykonywaniem swoich 
obowiązków. Z kolei art. 7 ust. 8 pozwala Komisji, którą ma wspierać Urząd, nakładać 
szczegółowe obowiązki w odniesieniu do ponownie zgłaszanych projektowanych środków. 
Wreszcie art. 15 ust. 4 oraz art. 16 ust. 5 przewidują, że w odniesieniu do rynków 
ponadpaństwowych Komisja wyznaczy przedsiębiorstwa mające znaczącą pozycję rynkową 
i nałoży na nie szczegółowe obowiązki, biorąc pod uwagę opinię Urzędu. 

Jeżeli chodzi o niezależność regulatorów i prawo do odwoływania się, art. 4 ust. 1 
ustanawia kryterium minimum zawieszenia środka przyjętego przez krajowy organ 
regulacyjny w przypadku pilnej konieczności zapobieżenia wyrządzeniu poważnej 
i nieodwracalnej szkody zainteresowanej stronie, zgodnie z obowiązującym orzecznictwem 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Jeżeli chodzi o zmiany do dyrektywy o dostępie, art. 13a umożliwia krajowym 
organom regulacyjnym nakazywanie rozdziału funkcjonalnego, co wymaga uprzedniego 
uzyskania zgody Komisji, a art. 6a i 6b przewidują, że w celu ułatwienia dostępu do widma 
przedsiębiorstwom potrzebującym praw użytkowania we wszystkich państwach 
członkowskich (np. dostawcom usług satelitarnych) Komisja, z pomocą Urzędu, może 
koordynować lub harmonizować warunki dotyczące indywidualnych praw, procedury selekcji 
i wybór przedsiębiorstw.

G) Poprawki

Sprawozdawca proponuje następujące poprawki:
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A) Dyrektywa ramowa:

 W art. 6, ostatni ustęp, w odniesieniu do udostępnienia wyników procedur 
konsultacyjnych przez krajowe organy regulacyjne należałoby zapewnić większą 
poufność informacji przekazywanych przez przedsiębiorstwa.

 W art. 9 ust. 4 lit. b w odniesieniu do ograniczeń, które wymagają świadczenia usług 
w określonym paśmie, należałoby uściślić, że cele interesu ogólnego, które 
usprawiedliwiają te ograniczenia, powinny także obejmować zapobieganie 
i zwalczanie przestępczości zorganizowanej. 

 W art. 19 ust. 1 w odniesieniu do procedur harmonizacji, jakie miałyby zostać podjęte 
przez Komisję w przypadku stwierdzenia rozbieżności we wdrażaniu przez krajowe 
organy regulacyjne zadań regulacyjnych określonych w niniejszej dyrektywie 
i dyrektywach szczegółowych, Komisja może według uznania zadecydować 
o wydaniu decyzji bądź zalecenia, podczas gdy procedura regulacyjna połączona 
z kontrolą przewidziana jest tylko w przypadku decyzji; należałoby zatem podać 
w wątpliwość znaczenie tego przepisu, ponieważ ostatecznie okazuje się, że udział 
Parlamentu zależy od wyboru Komisji.

 W art. 21 ust. 2 i 3 w odniesieniu do sporów transgranicznych między stronami 
z różnych państw członkowskich należałoby uściślić, że koordynacja wysiłków 
krajowych organów regulacyjnych celem rozstrzygnięcia sporu może zmierzać aż do 
przyjęcia wspólnej decyzji. 

B) Dyrektywa o zezwoleniach:

 W art. 5 ust. 2 w odniesieniu do przyznawania praw użytkowania częstotliwości 
radiowych i numerów przez państwa członkowskie należałoby odwołać się do 
wymogów interesu ogólnego, zgodnie z art. 9 ust. 4 lit. b dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej).

 W art. 10 w odniesieniu do przestrzegania wymogów określonych w ogólnym 
zezwoleniu lub prawach użytkowania oraz w szczegółowych obowiązkach należałoby 
wprowadzić nowy ust. 6a, zgodnie z którym państwa członkowskie pozwalałyby na 
poddanie kontroli sądowej, zgodnie z prawem krajowym, sankcji określonych w ust. 5 
i 6.
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