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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem niniejszego wniosku, który Komisja przedstawiła w listopadzie 2007 r., jest zmiana 
dyrektywy ramowej1, dyrektywy o zezwoleniach2oraz dyrektywy o dostępie3. Sprawozdawca 
wyraża zadowolenie z propozycji dotyczących ulepszenia przepisów zawartych w pakiecie 
i zdecydowanie je wspiera ze względu na istotne znaczenie, jakie ma ten pakiet dla 
wzmocnienia europejskiego rynku wewnętrznego w zakresie telekomunikacji. Celem pakietu 
jest zwiększenie inwestycji, innowacyjności i korzyści dla konsumentów w dziedzinie 
łączności elektronicznej, lub innymi słowy wspieranie i rozwój ram regulacyjnych 
w dziedzinie gospodarki cyfrowej, które zachowałyby aktualność w przyszłości, byłyby 
zorientowane prorynkowo i wykorzystywałyby zalety związane z zakończeniem tworzenia 
rynku wewnętrznego, co sprawozdawca również silnie popiera.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek w sprawie wspólnych ram regulacyjnych 
sieci i usług łączności elektronicznej, dostępu do nich, wzajemnych połączeń i zezwoleń na 
łączność elektroniczną, lecz uważa, że można go ulepszyć.

Zarządzanie widmem
EU powinna jak najszybciej przyjąć skuteczniejsze metody zarządzania widmem, łączące 
dostępność, elastyczność i harmonizację. Istnieje zdecydowana potrzeba większej 
elastyczności i jak największej skuteczności przy użytkowaniu widma. 

W celu poprawy ogólnoeuropejskich i transgranicznych usług, przydatna byłaby 
„zharmonizowana” wizja zarządzania widmem łącząca 27 krajowych programów zarządzania 
widmem. Jednolity system zarządzania widmem przyniósłby użytkownikom korzyści 
zarówno technologiczne, jak i w zakresie świadczenia usług, a w związku z tym korzyści 
gospodarcze i społeczne (na przykład w zakresie wielkości produkcji standardowych 
urządzeń, obniżania cen i zmniejszania barier w dostępie dla nowych użytkowników). 
W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na zarządzanie częstotliwościami oraz 
planowanie sieci, tak aby w miarę możliwości unikać zakłóceń, ponieważ technologicznie 
neutralna harmonizacja nie może rozwiązać problemu zakłóceń.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie przez Komisję elastyczności przy 
przydzielaniu widma specyficznym technologiom lub usługom. Bardziej elastyczne 
użytkowanie zwiększy innowacyjność i przyniesie większe korzyści konsumentom. Jednak 
niektóre pasma powinny być zarezerwowane dla jednego określonego zastosowania w całej 
UE (na przykład dla służb ratunkowych), co mogłoby wymagać pewnej ostrożności odnośnie 
do zasady neutralności w zakresie technologii i usług.
Dlatego też  stopniowe podejście wydaje się bardziej pożądane niż rewolucyjna reforma. 
Chociaż neutralność technologiczna przyniesie skutki w zakresie innowacji i rozwoju 

                                               
1 Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram 
regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (Dz.U. L 108 z 24.4.2002)
2 Dyrektywa 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na 
udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (Dz.U L 108, z 24.4.2002)
3 Dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi 
powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (OJ L 108, 
z 24.4.2002)
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technologicznego z korzyścią dla konsumentów, powinna być ona uzupełniona systemem 
odsprzedaży w celu zapewnienia konkurencyjności. 

Komisja pragnie wprowadzić rynkową odsprzedaż widma, dodając do „metody tradycyjnej” 
obrót wtórny oraz aukcje. Odsprzedaż widma sama w sobie niekoniecznie pozwoli na bardziej 
elastyczne użytkowanie widma. Niemniej jednak powinna ona ułatwić dostęp do widma 
i przyczynić się do bardziej intensywnego (i w związku z tym cenniejszego) użytkowania 
widma. W związku z tym sprawozdawca wspiera wprowadzenie zasady obrotu prawami 
użytkowania w całej UE dla wybranych częstotliwości, pod warunkiem, że zapewnione 
zostaną indywidualne prawa użytkowania.

Nowe uprawnienia regulacyjne i koordynacyjne
Komisja proponuje, aby przyznać krajowym organom regulacyjnym niezbędne uprawnienia 
do nakładania zasady rozdziału funkcjonalnego na dominujących operatorów, w przypadkach 
kiedy może to zwiększyć konkurencyjność z korzyścią dla konsumentów i zapewnić 
operatorom równe warunki. Sprawozdawca w pełni popiera propozycję Komisji, chociaż 
przyznaje, że może to nie być odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich państw 
członkowskich, jednak uważa, że należy udostępnić taki środek krajowym organom 
regulacyjnym. 

W obecnej postaci wniosek rozszerza uprawnienia Komisji. Miałaby ona prawo weta w 
stosunku do pozycji dominujących wyznaczonych przez krajowe organy regulacyjne oraz do 
wydawania zaleceń w sprawie wszystkich aspektów i decyzji dotyczących liczb. 
Sprawozdawca jest przeciwny obecnym propozycjom mającym na celu przyznanie Komisji 
takiego prawa weta.

Ułatwienie dostępu
Obecne ramy regulacyjne przewidują już wprowadzenie jak najmniej obciążającego systemu 
zezwoleń, czyli preferowanie stosowania ogólnych zezwoleń. Niemniej jednak w praktyce 
prawa użytkowania widma przyznawane są najczęściej za pomocą indywidualnych praw 
użytkowania. Wniosek potwierdza podejście preferujące zezwolenia ogólne i ustanawia je 
jako podstawową metodę. W związku z tym wprowadza obowiązek uzasadniania 
przypadków, w których przyznane zostają prawa indywidualnego użytkowania. Takim 
uzasadnieniem może być konieczność zapobieżenia zakłóceniom lub realizacja celów interesu 
ogólnego Wniosek ma podwójne uzasadnienie: (i) zapobieżenie wydawaniu indywidualnych 
zezwoleń jako metody przydzielania, kiedy nie istnieje taka konieczność, i tym samym ogólne 
zmniejszenie przeszkód w dostępnie do widma; (ii) postęp techniczny stale zwiększa 
możliwość wspólnego użytkowania widma. 

Sprawozdawca jest przekonany, że ochrona konsumentów wymaga wzmocnienia środków 
i proponuje w związku z tym poprawki wnoszące ulepszenia w tym zakresie. W odniesieniu 
do obowiązków i uprawnień krajowych organów regulacyjnych wniosek przewiduje 
dodatkowe środki dotyczące ochrony konsumentów. Sprawozdawca pragnie wzmocnić 
i wyjaśnić rolę organów w celu zwiększenia tej ochrony.
Ponadto, jak przyznaje Komisja, nie osiągnięto jeszcze w pełni funkcjonującego 
europejskiego rynku detalicznego. Dlatego też niezbędne są nowe konkretne wnioski, aby 
doprowadzić do powstania prawdziwego rynku wewnętrznego.
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POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 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
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
wykonywanie uprawnień przez krajowe 
organy regulacyjne w sposób niezależny, 
bezstronny i jawny. Krajowe organy 
regulacyjne nie występują o instrukcje ani 
nie przyjmują instrukcji od jakiegokolwiek 
innego organu w związku z codziennym 
wykonywaniem zadań przydzielanych im 
zgodnie z przepisami krajowymi 
wdrażającymi prawo wspólnotowe. 
Wyłącznie organy odwoławcze 
ustanowione zgodnie z art. 4 albo sądy 
krajowe są uprawnione do zawieszania lub 
uchylania decyzji krajowych organów 
regulacyjnych. 

Państwa członkowskie zapewniają 
wykonywanie uprawnień przez krajowe 
organy regulacyjne w sposób niezależny, 
bezstronny, jawny i w stosownym terminie. 
Krajowe organy regulacyjne nie występują 
o instrukcje ani nie przyjmują instrukcji od 
jakiegokolwiek innego organu w związku z 
codziennym wykonywaniem zadań 
przydzielanych im zgodnie z przepisami 
krajowymi wdrażającymi prawo 
wspólnotowe. Wyłącznie organy 
odwoławcze ustanowione zgodnie z art. 4 
albo sądy krajowe są uprawnione do 
zawieszania lub uchylania decyzji 
krajowych organów regulacyjnych. 

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia konkurencyjności i innowacyjności na rynku, krajowe organy regulacyjne 
powinny działać w odpowiednim terminie, na przykład w związku z badaniami rynku.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają 
terminy rozpatrywania takich odwołań.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie procedury odwoławcze mogą trwać czasami kilka lat, w związku z czym rozwiązanie 
pierwotnego problemu może pojawić się zbyt późno. Dlatego też należy wyznaczyć terminy 
rozpatrywania odwołań.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przedsiębiorstwa udostępniające sieci 
i usługi łączności elektronicznej 
dostarczały wszystkie informacje, w tym 
informacje o charakterze finansowym, 
niezbędne krajowym organom
regulacyjnym dla zapewnienia zgodności z 
przepisami niniejszej dyrektywy i 
dyrektyw szczegółowych lub decyzji 
wydanych na ich podstawie. 
Przedsiębiorstwa te powinny także 
dostarczyć informacji dotyczących 
przyszłego rozwoju sieci lub usług, który 
mógłby wywrzeć wpływ na usługi hurtowe 
udostępniane konkurentom.
Przedsiębiorstwa dostarczają niezwłocznie 
takie informacje na żądanie krajowego 
organu regulacyjnego w terminie i w 
zakresie przez niego wskazanym. 
Informacja, której żąda krajowy organ 
regulacyjny, powinna być proporcjonalna 
do celu, jakiemu ma służyć. Krajowy organ 
regulacyjny przedstawia uzasadnienie 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przedsiębiorstwa udostępniające sieci 
i usługi łączności elektronicznej 
dostarczały wszystkie informacje, w tym 
informacje o charakterze finansowym, 
niezbędne krajowym organom 
regulacyjnym dla zapewnienia zgodności z 
przepisami niniejszej dyrektywy i 
dyrektyw szczegółowych lub decyzji 
wydanych na ich podstawie. 
Przedsiębiorstwa te powinny także 
dostarczyć informacji dotyczących 
przyszłego rozwoju sieci lub usług, który 
mógłby wywrzeć wpływ na usługi hurtowe 
udostępniane konkurentom.
Przedsiębiorstwa dostarczają niezwłocznie 
takie informacje na żądanie krajowego 
organu regulacyjnego w terminie i w 
zakresie przez niego wskazanym. 
Informacja, której żąda krajowy organ 
regulacyjny, powinna być proporcjonalna 
do celu, jakiemu ma służyć. Krajowy organ 
regulacyjny przedstawia uzasadnienie 
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żądania danej informacji. żądania danej informacji i zapewnia 
zachowanie tajemnicy handlowej zgodnie 
ze wspólnotowymi i krajowymi przepisami 
prawnymi.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Krajowe organy regulacyjne 
przyczyniają się do rozwoju rynku 
wewnętrznego poprzez współpracę z 
Komisją i Urzędem celem zapewnienia 
jednolitego wdrażania we wszystkich 
państwach członkowskich przepisów 
niniejszej dyrektywy i dyrektyw 
szczegółowych. W tym celu organy 
współpracują w szczególności z Komisją i 
Urzędem przy identyfikacji rodzajów 
instrumentów i środków naprawczych 
najlepiej nadających się do zastosowania w 
określonych sytuacjach rynkowych.

2. Krajowe organy regulacyjne 
przyczyniają się do rozwoju rynku 
wewnętrznego poprzez przejrzystą 
współpracę z Komisją i Urzędem celem 
zapewnienia jednolitego wdrażania we 
wszystkich państwach członkowskich 
przepisów niniejszej dyrektywy i dyrektyw 
szczegółowych. W tym celu organy 
współpracują w szczególności z Komisją i 
Urzędem przy identyfikacji rodzajów 
instrumentów i środków naprawczych 
najlepiej nadających się do zastosowania w 
określonych sytuacjach rynkowych.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 7 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W przypadku zmiany projektowanego 
środka zgodnie z ust. 6, Komisja może 
podjąć decyzję wymagającą od krajowego 

skreślony
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organu regulacyjnego nałożenia 
szczegółowego obowiązku zgodnego z art. 
9–13a dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy 
o dostępie) i art. 17 dyrektywy 
2002/22/WE (dyrektywy o usłudze 
powszechnej) w określonym terminie. 
Komisja dąży wówczas do osiągnięcia tych 
samych celów polityki, jakie zostały 
ustalone dla krajowych organów 
regulacyjnych w art. 8. Komisja 
uwzględnia przede wszystkim opinię 
Urzędu przekazaną jej zgodnie z art. 6 
rozporządzenia […./WE], w szczególności 
przy opracowywaniu szczegółów 
nakładanego obowiązku albo 
obowiązków.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zwiększyć spójność bez zachwiania delikatnej równowagi uprawnień instytucji lub bez 
naruszania elementów pomocniczości rozporządzenia, Komisja powinna raczej spełniać rolę 
arbitra, a nie sędziego.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera (b a) (nowa)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w  ust. 2 litera c) otrzymuje brzmienie:
„c) wspierając i ułatwiając uzależnione 
od rynku efektywne inwestowanie w 
dziedzinie infrastruktury, oraz 
promując technologie innowacyjne; 
oraz”

Or. en



PA\718014PL.doc 9/10 PE404.724v01-00

PL

Poprawka 7

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

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:

a) realizacji zgodnego z prawem 
wspólnotowym celu interesu ogólnego , 
takiego jak bezpieczeństwo życia, 
wspieranie społecznej, regionalnej albo 
terytorialnej spójności; 
b) uniknięcia nieskutecznego 
wykorzystywania częstotliwości 
radiowych; lub
c) promowania różnorodności kulturowej i 
językowej oraz pluralizmu mediów, 
zdefiniowanych w ustawodawstwie 
krajowym zgodnie z prawem 
wspólnotowym.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 12 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki przyjęte przez krajowy organ 
regulacyjny zgodnie z ust. 1 powinny być 
obiektywne, przejrzyste i proporcjonalne.

3. Środki przyjęte przez krajowy organ 
regulacyjny zgodnie z ust. 1 powinny być 
obiektywne, przejrzyste, proporcjonalne i 
oparte na niedyskryminacyjnych 
kryteriach.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 16 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja, uwzględniając przede wszystkim 
opinię Urzędu, może wydać decyzję 
uznającą jedno lub więcej przedsiębiorstw 
za posiadające znaczącą pozycję rynkową 
na takim rynku, i nakładającą na nie 
jeden lub więcej szczegółowych 
obowiązków zgodnie z art. 9-13a 
dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o 
dostępie) i art. 17 dyrektywy 2002/22/WE 
(dyrektywy o usłudze powszechnej). 
Komisja dąży wówczas do realizacji celów 
polityki określonych w art. 8.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Aby zwiększyć spójność bez zachwiania delikatnej równowagi uprawnień instytucji lub bez 
naruszania elementów pomocniczości rozporządzenia, Komisja powinna raczej spełniać rolę 
arbitra niż sędziego.
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