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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji 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 ujednolicenie norm 
wspólnotowych w celu zwiększenia inwestycji, innowacyjności i korzyści dla konsumentów.
Główne zmiany w dyrektywie ramowej, dyrektywie o zezwoleniach i dyrektywie o dostępie 
dotyczą reformy zarządzania widmem, wprowadzenie rozdziału funkcjonalnego 
i wzmocnienie uprawnień Komisji w stosunku do państw członkowskich.

Sprawozdawca proponuje naniesienie we wniosku następujących poprawek:

A) Dyrektywa ramowa:

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

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

 Art. 19 ust. 1 przyznaje Komisji prawo wydawania decyzji bądź zalecenia według 
uznania (w odniesieniu do środków ujednolicających przyjmowanych przez Komisję 
w przypadku stwierdzenia rozbieżności we wdrażaniu przez krajowe organy 
regulacyjne zadań regulacyjnych określonych w dyrektywie ramowej i w dyrektywach 
szczegółowych), podczas gdy procedura regulacyjna połączona z kontrolą 
przewidziana jest tylko w przypadku decyzji. Należy zatem zakwestionować 
stosowność tego przepisu, ponieważ w ostatecznym rozrachunku zakres udziału 
Parlamentu zależałby od decyzji 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 sięgać 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 raczej odwołać się do 
ograniczeń uzasadnionych wymogami interesu ogólnego, zgodnie z art. 9 ust. 4 akapit 
drugi dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa).
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 W art. 10, w odniesieniu do przestrzegania wymogów określonych w zezwoleniu 
ogólnym lub w praw użytkowania i szczegółowych obowiązków, należałoby 
wprowadzić nowy ust. 6a, zgodnie z którym państwa członkowskie pozwalałyby 
zawsze na poddanie kontroli sądowej sankcji określonych w ust. 5 i 6, zgodnie 
z prawem krajowym.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3 a) Wobec braku innych, bardziej 
szczegółowych podstaw prawnych należy 
odwołać się do art. 95 traktatu WE, 
zgodnie z którym Parlament i Rada mogą 
przyjąć w procedurze współdecyzji ogólne 
środki dotyczące zbliżenia ustawodawstwa 
państw członkowskich i mające na celu 
ustanowienie i funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Przywołany artykuł jest 
również podstawą prawną aktów 
legislacyjnych zmienionych niniejszym 
wnioskiem, a ponadto ma stosunkowo 
horyzontalny zakres, co uzasadnia jego 
wybór. Niemniej utworzenie Urzędu 
regulacyjnego na szczeblu europejskim 
może wymagać zastosowania art. 308 
traktatu WE jako przepisu ogólnego, 
jednak zgodnie z tym przepisem 
Parlament Europejski traci uprawnienie 
do współdecyzji.

Or. es
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 60 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60 a) Jeżeli w szczególnym przypadku art. 
19 dyrektywy 2002/21/WE Komisja 
stwierdzi, że rozbieżności we wdrażaniu 
przez krajowe organy regulacyjne zadań 
regulacyjnych, o których mowa w 
niniejszej dyrektywie i w dyrektywach 
szczegółowych, mogą tworzyć bariery dla 
rynku wewnętrznego, należy przyznać 
Komisji prawo przyjęcia środków 
ujednolicających, które – w jak 
największym stopniu uwzględniając 
ewentualną opinię Urzędu – będą sprzyjać 
realizacji celów, o których mowa w art. 8.
Wspomniane środki mogą być 
rzeczywiście skuteczne tylko pod 
warunkiem, że przybiorą one odpowiednią 
formę normatywną, to znaczy formę 
decyzji przyjętych zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 5 a decyzji 2006/512/WE, co 
oznacza wykluczenie zaleceń lub innych 
niewiążących środków.

Or. es

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 60 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60 b) Celem wzmocnienia uprawnień 
Komisji i ustanowienia Urzędu jest 
bardziej racjonalne i skuteczniejsze 
zarządzanie widmem. Ich odpowiednie 
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zadania zostały tak określone, by były 
wypełniane z dużą dozą ostrożności i 
zawsze z uwzględnieniem wymogów 
przedsiębiorstw i użytkowników. Z drugiej 
strony jasne jest, że utworzenie urzędu 
regulacyjnego na szczeblu europejskim 
nie może przynosić uszczerbku 
bezpośredniej kontroli Parlamentu 
Europejskiego nad Komisją, w związku z 
czym jego ustanowienie zobowiązuje do 
stałego i pełnego informowania 
Parlamentu Europejskiego o stosowaniu 
niniejszej dyrektywy. 

Or. es

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Arykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowy organ regulacyjny udostępnia 
wyniki procedur konsultacyjnych, chyba że 
dotyczą one informacji poufnych, zgodnie 
z przepisami prawa wspólnotowego i 
krajowego o tajemnicy przedsiębiorstwa.

Krajowy organ regulacyjny udostępnia 
wyniki procedur konsultacyjnych, chyba że 
dotyczą one informacji poufnych zgodnie z 
przepisami prawa wspólnotowego i 
krajowego o tajemnicy przedsiębiorstwa. 
W razie nieuzasadnionego ujawnienia 
informacji poufnych krajowy organy 
regulacyjne na wniosek zainteresowanych 
przedsiębiorstw dbają o jak najszybsze 
przyjęcie odpowiednich środków.

Or. es
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punto 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenia, które wymagają świadczenia 
usług w określonym paśmie, są 
uzasadnione w przypadku konieczności 
zapewnienia realizacji zgodnego z prawem 
wspólnotowym celu interesu ogólnego, 
takiego jak bezpieczeństwo życia, 
wspieranie społecznej, regionalnej albo 
terytorialnej spójności albo unikanie 
nieskutecznego wykorzystywania 
częstotliwości radiowych lub promowania
różnorodności kulturowej i językowej oraz 
pluralizmu mediów, zdefiniowanych w 
ustawodawstwie krajowym zgodnie z 
prawem wspólnotowym.

Ograniczenia, które wymagają świadczenia 
usług w określonym paśmie, są 
uzasadnione w przypadku konieczności 
zapewnienia realizacji zgodnego z prawem 
wspólnotowym celu interesu ogólnego, 
takiego jak bezpieczeństwo życia, 
zwłaszcza w odniesieniu do zapobiegania 
organizowanej przestępczości i 
terroryzmowi oraz ich zwalczania, 
wspieranie społecznej, regionalnej albo 
terytorialnej spójności albo unikanie 
nieskutecznego wykorzystywania 
częstotliwości radiowych lub promowanie
różnorodności kulturowej i językowej oraz 
pluralizmu mediów, zdefiniowanych w 
ustawodawstwie krajowym zgodnie z 
prawem wspólnotowym. 

Or. es

Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 9 niniejszej 
dyrektywy oraz art. 6 i 8 dyrektywy 
2002/20/WE (dyrektywy o zezwoleniach), 
jeżeli Komisja stwierdzi, że rozbieżności 
we wdrażaniu przez krajowe organy 
regulacyjne zadań regulacyjnych 
określonych w niniejszej dyrektywie i 
dyrektywach szczegółowych mogą 

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

stworzyć barierę wejścia na rynek 
wewnętrzny, może ona wydać decyzję 
odnośnie do zharmonizowanego 
stosowania przepisów niniejszej dyrektywy 
i dyrektyw szczegółowych dla lepszej 
realizacji celów określonych w art. 8, 
uwzględniając przede wszystkim opinię 
Urzędu, o ile zostanie wydana.

Or. es

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja wyda zalecenie zgodnie z 
ust. 1, działa ona zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 22 ust. 2.

skreślony

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

Or. es

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 22
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 22
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowe organy regulacyjne niezwłocznie 
informują strony. Jeżeli po upływie 
czterech miesięcy spór nie zostanie 
rozstrzygnięty, a strona domagająca się 
odszkodowania nie wszczęła postępowania 
przed sądem i jeżeli zażąda tego dowolna 
ze stron, krajowe organy regulacyjne 
koordynują swoje wysiłki celem 
rozstrzygnięcia sporu, zgodnie z 
przepisami art. 8, uwzględniając przede 
wszystkim zalecenie Urzędu wydane 
zgodnie z art. 18 rozporządzenia [.../WE].

Krajowe organy regulacyjne niezwłocznie 
informują strony. Jeżeli po upływie 
czterech miesięcy spór nie zostanie 
rozstrzygnięty, a strona, której prawa 
zostały naruszone, nie wszczęła 
postępowania przed sądem i jeżeli zażąda 
tego dowolna ze stron, krajowe organy 
regulacyjne koordynują swoje wysiłki 
celem rozstrzygnięcia sporu, w miarę 
możliwości poprzez przyjęcie wspólnej 
decyzji, zgodnie z przepisami art. 8, 
uwzględniając przede wszystkim zalecenie 
Urzędu wydane zgodnie z art. 18 
rozporządzenia [.../WE].

Or. es
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Jeżeli konieczne jest przyznanie 
indywidualnych praw użytkowania 
częstotliwości radiowych i numerów, 
państwa członkowskie przyznają takie 
prawa każdemu przedsiębiorstwu 
udostępniającemu lub korzystającemu z 
sieci lub usług na podstawie ogólnego 
zezwolenia, na jego wniosek, zgodnie z 
przepisami art. 6, 6a, 7 oraz 11 ust. 1 lit. c) 
niniejszej dyrektywy, oraz wszelkimi 
innymi przepisami zapewniającymi 
skuteczne wykorzystanie tych zasobów 
zgodnie z art. 9 ust. 4 akapit drugi
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej).

Or. es

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

przejrzyste, niedyskryminacyjne i 
proporcjonalne procedury, a w przypadku 
częstotliwości radiowych zgodnie z 
przepisami art. 9 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej). Procedury powinny 
być również otwarte, z wyjątkiem 
przypadków, gdy można udowodnić, że 
przyznanie indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych 
usługodawcom w zakresie nadawania 
audycji radiowych i telewizyjnych jest 
niezbędne dla wypełnienia szczegółowego 
obowiązku, określonego z góry przez 
państwo członkowskie jako niezbędny do 
osiągnięcia celu interesu ogólnego, i we 
wszystkich przypadkach zgodnie z prawem 
wspólnotowym.

Or. es

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d a) Dodaje się ustęp w brzmieniu:
„6 a. Państwa członkowskie zgodnie z 
prawem krajowym gwarantują poddanie 
kontroli sądowej sankcji, o których mowa 
w ust. 5 i 6.” 

Or. es
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