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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i
usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci łączności 
elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na 
udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej
(COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0697),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C6-0427/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, Komisji Kultury i Edukacji, Komisji Prawnej oraz Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Poprawka 1

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Celem wspólnotowych ram 
regulacyjnych w zakresie łączności 
elektronicznej jest stworzenie trwałego 
„ekosystemu” dla łączności 
elektronicznej, w oparciu o podaż poprzez 
rzeczywiście konkurencyjne rynki 
produktów i usług oraz o popyt, dzięki 
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wzmocnieniu rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego. 

Or. en

Uzasadnienie

Trwałe otoczenie konkurencyjne i inwestycyjne w sektorze telekomunikacyjnym opiera się 
zarówno na podaży, jak i na popycie. O ile regulacja ekonomiczna zależy zazwyczaj w
większym stopniu od podaży, nie można zapominać o stronie popytowej.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Celem jest zredukowanie ex ante 
szczególnych reguł sektorowych w miarę 
rozwoju rynków tak, aby łączność 
elektroniczna ostatecznie podlegała 
wyłącznie prawu konkurencji. Może się 
zdarzyć, że konkurencja będzie się 
rozwijać w różnym tempie na 
poszczególnych rynkach i na 
poszczególnych obszarach w państwach 
członkowskich. Aby zapewnić 
proporcjonalną regulację, dostosowaną 
do zmieniających się warunków 
konkurencyjnych, krajowe organy 
regulacyjne powinny mieć możliwość 
zniesienia obowiązków regulacyjnych na 
rynkach i/lub na obszarach 
geograficznych, gdzie istnieje efektywna 
konkurencja w zakresie infrastruktury, 
nawet jeśli nie są one zdefiniowane jako 
odrębne rynki. Krajowe organy 
regulacyjne powinny także mieć 
możliwość żądania współużytkowania 
części składowych sieci i urządzeń 
towarzyszących, w celu ułatwienia 
ustanowienia sieci, a zwłaszcza 
stosowania światłowodowych sieci 
dostępu.
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Or. en

Uzasadnienie

Jest to przypomnienie faktu, że o ile regulacja ex-ante jest przejściowa, droga do jej 
zniesienia jest stopniowa i może także przebiegać w oparciu o rynki lokalne/regionalne.

Poprawka 3

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) Sieci nowej generacji mają ogromny 
potencjał w zakresie zapewniania korzyści 
konsumentom w całej Unii Europejskiej. 
W związku z tym bardzo istotne jest, aby 
nie istniał opór dla trwałych inwestycji w 
zakresie rozwoju tych nowych sieci, 
jednocześnie należy wzmacniać
konkurencję i zwiększać wybór 
konsumenta.

Or. en

Uzasadnienie

Wyzwaniem dla sieci nowej generacji jest pobudzanie inwestycji w celu stworzenia 
konkurencji opartej w możliwie dużym stopniu na inwestycjach, z myślą o zwiększeniu 
korzyści dla konsumenta.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Przepisy niniejszej dyrektywy 
dotyczące zarządzania widmem powinny 
być zgodne z pracami organizacji 
międzynarodowych i regionalnych 
zajmujących się zarządzaniem widmem 
radiowym, takich jak Międzynarodowy 
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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 jego 
harmonizację.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zarządzanie widmem było efektywne musi być zgodne z szerszymi międzynarodowymi 
działaniami harmonizacyjnymi prowadzonymi przez ITU i CEPT.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Mimo że zarządzanie widmem 
pozostaje w zakresie kompetencji państw 
członkowskich, jedynie koordynacja i, w 
stosownych przypadkach, harmonizacja 
na szczeblu wspólnotowym może zapewnić 
czerpanie przez użytkowników widma 
pełnych korzyści z rynku wewnętrznego i 
skuteczną ochronę interesów UE na 
całym świecie.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólnotowe podejście do problematyki widma może, przy poszanowaniu zasady 
pomocniczości, umożliwić osiągnięcie znacznych korzyści skali i pomnożenie wartości (jak w
przypadku GSM).
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 47 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47a) W przypadku gdy konieczne jest 
przyjęcie środków harmonizacyjnych 
dotyczących wdrożenia wspólnotowej 
polityki w zakresie łączności 
elektronicznej, które wykraczają poza 
techniczne środki wykonawcze, Komisja 
powinna przedstawić wniosek legislacyjny 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Środki harmonizacyjne, które wiążą się z dodaniem nowych zasadniczych środków do ram 
regulacyjnych, powinny być przyjmowane w ramach procedury wniosku legislacyjnego. 
Procedurze komitologii powinno podlegać tylko bezpośrednie stosowanie przepisów 
ustanowionych w ramach regulacyjnych lub dodanie innych elementów niż istotne.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 60 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60) W szczególności Komisji należy 
przyznać uprawnienia do przyjmowania 
środków wykonawczych w odniesieniu do 
zgłoszeń z art. 7 dyrektywy ramowej, do 
harmonizacji w dziedzinie widma i 
numeracji oraz w sprawach związanych z 
bezpieczeństwem sieci i usług, do 
identyfikacji rynków transgranicznych, do 
wdrażania standardów i do ujednoliconego 
stosowania przepisów ram regulacyjnych. 
Konieczne jest również przyznanie 
uprawnień do podejmowania środków 
wykonawczych mających na celu 
dostosowanie do rozwoju rynku i 

(60) W szczególności Komisji należy 
przyznać uprawnienia do przyjmowania 
środków wykonawczych w odniesieniu do 
zgłoszeń z art. 7 dyrektywy ramowej, do 
harmonizacji w dziedzinie widma i 
numeracji oraz w sprawach związanych z 
bezpieczeństwem sieci i usług, do
identyfikacji rynków transgranicznych, do 
wdrażania standardów i do ujednoliconego 
stosowania przepisów ram regulacyjnych. 
Konieczne jest również przyznanie 
uprawnień do podejmowania środków 
wykonawczych mających na celu 
dostosowanie do rozwoju rynku i 
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technologii załącznika I oraz II do 
dyrektywy o dostępie oraz do 
podejmowania środków wykonawczych w 
celu zharmonizowania zasad dotyczących 
zezwoleń oraz procedur i warunków 
zatwierdzania sieci i usługi łączności 
elektronicznej. Ponieważ środki te mają 
zakres ogólny i mają na celu uzupełnienie 
tych dyrektyw poprzez dodanie nowych 
elementów innych niż istotne, muszą 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjna połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 5a decyzji 1999/468/WE. 
Jeżeli z uwagi na szczególnie pilny 
charakter sprawy terminy zwykle 
stosowane w ramach procedury 
regulacyjnej połączonej z kontrolą nie 
mogą być dotrzymane, Komisja powinna 
mieć możliwość zastosowania trybu 
pilnego określonego w art. 5a ust. 6 
powyższej decyzji.

technologii załącznika I oraz II do 
dyrektywy o dostępie oraz do 
podejmowania środków wykonawczych w 
celu zharmonizowania zasad dotyczących 
zezwoleń oraz procedur i warunków 
zatwierdzania sieci i usługi łączności 
elektronicznej. Ponieważ środki te mają 
zakres ogólny i mają na celu uzupełnienie 
tych dyrektyw poprzez dodanie nowych 
elementów innych niż istotne, muszą 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjna połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 5a decyzji 1999/468/WE. 
Biorąc pod uwagę, że przeprowadzenie 
procedury regulacyjnej połączonej z 
kontrolą w terminach zwykle stosowanych 
mogłoby, w pewnych wyjątkowych 
sytuacjach, hamować przyjęcie środków 
wykonawczych we właściwym czasie, 
Parlament Europejski, Rada i Komisja 
powinny działać szybko w celu 
zapewnienia przyjęcia tych środków we 
właściwym czasie.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na uzasadniony i szczególnie pilny charakter sprawy Parlament Europejski, Rada i
Komisja powinny działać szybko w celu zapewnienia przyjęcia środków w ramach procedury 
komitologii we właściwym czasie.

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia 
zharmonizowane ramy prawne dla 
świadczenia usług łączności elektronicznej, 
sieci łączności elektronicznej, urządzeń 
towarzyszących i usług towarzyszących 

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia 
zharmonizowane ramy prawne dla 
świadczenia usług łączności elektronicznej, 
sieci łączności elektronicznej, urządzeń 
towarzyszących i usług towarzyszących 
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oraz niektórych aspektów dotyczących 
urządzeń końcowych. Określa ona zadania 
krajowych organów regulacyjnych oraz 
procedury zmierzające do zapewnienia 
zharmonizowanego stosowania 
uregulowań prawnych w obrębie 
Wspólnoty.

oraz niektórych aspektów dotyczących 
urządzeń końcowych odnoszących się do 
dostępu dla niepełnosprawnych 
użytkowników końcowych. Określa ona 
zadania krajowych organów regulacyjnych 
oraz procedury zmierzające do 
zapewnienia zharmonizowanego 
stosowania uregulowań prawnych w 
obrębie Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje konieczność wyjaśnienia, że aspekty dotyczące urządzeń końcowych są aspektami 
odnoszącymi się do dostępu.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera c)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „urządzenia towarzyszące” oznaczają 
takie urządzenia, które są związane z siecią 
łączności elektronicznej lub z usługami 
łączności elektronicznej i umożliwiają lub 
wspierają świadczenie usług za 
pośrednictwem powyższych sieci lub usług 
albo które mogą je umożliwiać lub 
wspierać, i obejmują systemy translacji 
numerów lub adresów, systemy dostępu 
warunkowego i przewodniki po 
programach elektronicznych, a także 
infrastrukturę fizyczną, taką jak przewody, 
maszty, szafki uliczne i budynki;

e) „urządzenia towarzyszące” oznaczają 
takie urządzenia, które są związane z siecią 
łączności elektronicznej lub z usługami 
łączności elektronicznej i umożliwiają lub 
wspierają świadczenie usług za 
pośrednictwem powyższych sieci lub usług 
albo które mogą je umożliwiać lub 
wspierać, i obejmują systemy translacji 
numerów lub adresów, systemy dostępu 
warunkowego i przewodniki po 
programach elektronicznych, a także 
infrastrukturę fizyczną, taką jak wejścia do 
budynków, okablowanie, wysokie 
konstrukcje podpierające, maszty, anteny, 
przewody, studzienki i szafki uliczne;

Or. en
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Uzasadnienie

Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem będzie zamieszczenie dokładnie takiej samej listy 
infrastruktury fizycznej jak w art. 12 dyrektywy ramowej i art. 12 dyrektywy o dostępie 
(z wyjątkiem „okablowania”, które nie należy do urządzeń towarzyszących, ale jest częścią 
samej sieci). Dodano również wyrażenie „wysokie konstrukcje”, które oznacza wszelkie 
wysokie konstrukcje używane przez zainteresowane strony do instalowania masztów i anten, 
takie jak wysokie wieże (na przykład Wieża Eiffla w Paryżu), wieże ciśnień itp.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
na szczeblu krajowym istniały skuteczne 
mechanizmy, które umożliwią 
użytkownikom oraz przedsiębiorstwom 
udostępniającym sieci lub usługi łączności 
elektronicznej, których dotyczy dana 
decyzja wydana przez krajowy organ 
regulacyjny, korzystanie z prawa 
odwołania się od takiej decyzji do organu 
odwoławczego niezależnego od stron 
zaangażowanych w spór. Taki organ, który 
może być sądem, posiada odpowiednią 
wiedzę specjalistyczną umożliwiającą mu 
właściwe wypełnianie jego funkcji. 
Państwa członkowskie zapewniają 
właściwe rozpatrzenie każdej sprawy oraz 
gwarantują istnienie skutecznych środków 
odwoławczych.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
na szczeblu krajowym istniały skuteczne 
mechanizmy, które umożliwią 
użytkownikom oraz przedsiębiorstwom 
udostępniającym sieci lub usługi łączności 
elektronicznej, których dotyczy dana 
decyzja wydana przez krajowy organ 
regulacyjny, korzystanie z prawa 
odwołania się od takiej decyzji do organu 
odwoławczego niezależnego od stron 
zaangażowanych w spór. Taki organ, który 
może być sądem, posiada odpowiednią 
wiedzę specjalistyczną umożliwiającą mu 
właściwe i efektywne wypełnianie jego 
funkcji. Państwa członkowskie zapewniają 
właściwe rozpatrzenie każdej sprawy,
gwarantują istnienie skutecznych środków 
odwoławczych oraz rozpatrzenie sprawy 
przed organem odwoławczym w 
rozsądnych granicach czasowych.

Or. en

Uzasadnienie

Efektywność i rozsądny czas trwania są kluczowymi aspektami mechanizmu odwoławczego. 
Specjalistyczna wiedza organów odwoławczych powinna pochodzić z wewnątrz, a nie tylko 
być dostępna dla tych organów.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem sytuacji objętych zakresem 
art. 7 ust. 10, art. 20, lub art. 21 i o ile nie 
przewidziano inaczej w ramach środka 
wykonawczego przyjętego zgodnie z art. 
9c, państwa członkowskie zapewniają, by 
krajowe organy regulacyjne, zamierzające 
podjąć środki mogące mieć znaczący 
wpływ na odnośny rynek, zgodnie z 
postanowieniami niniejszej dyrektywy lub 
dyrektyw szczegółowych, albo 
zamierzające wprowadzić ograniczenia 
zgodnie z art. 9 ust. 3 i art. 9 ust. 4, 
umożliwiły zainteresowanym stronom 
wypowiedzenie się w rozsądnym terminie 
w kwestii proponowanych środków.

Z wyjątkiem sytuacji objętych zakresem 
art. 7 ust. 10, art. 20, lub art. 21 i o ile nie 
przewidziano inaczej w ramach środka 
wykonawczego przyjętego zgodnie z art. 
9c, państwa członkowskie zapewniają, by 
krajowe organy regulacyjne, zamierzające 
podjąć środki, zgodnie z postanowieniami 
niniejszej dyrektywy lub dyrektyw 
szczegółowych, albo zamierzające 
wprowadzić ograniczenia zgodnie z art. 9 
ust. 3 i art. 9 ust. 4, mogące mieć znaczący 
wpływ na odnośny rynek, umożliwiły 
zainteresowanym stronom wypowiedzenie 
się w rozsądnym terminie w kwestii 
proponowanych środków.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie składniowe.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 7 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nałożenia, zmiany lub wycofania 
obowiązku operatora na podstawie art. 16 
w związku z art. 5 i art. 9 do 13 
dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o 
dostępie) i art. 17 dyrektywy 2002/22/WE 

skreślona
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(dyrektywy o usłudze powszechnej),

Or. en

Uzasadnienie

Weto dotyczące środków naprawczych jest zastąpione mechanizmem ustanowionym w art. -7a 
(nowym).

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W okresie trzech miesięcy od wydania 
przez Komisję decyzji zgodnie z ust. 5, 
wymagającej od krajowego organu 
regulacyjnego wycofania projektowanego 
środka, krajowy organ regulacyjny 
zmienia lub cofa projektowany środek. 
Jeżeli projektowany środek zostanie 
zmieniony, krajowy organ regulacyjny 
przystępuje do konsultacji publicznych 
zgodnie z procedurami, o których mowa w 
art. 6, i ponownie zgłasza zmieniony 
projektowany środek Komisji zgodnie z 
przepisami ust. 3.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Weto dotyczące środków naprawczych jest zastąpione mechanizmem ustanowionym w art. -7a 
(nowym).

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 7 – ustęp 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Weto dotyczące środków naprawczych jest zastąpione mechanizmem ustanowionym w art. -7a 
(nowym).

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 7 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Krajowy organ regulacyjny przekazuje 
Komisji informację na temat wszystkich 
ostatecznych środków podlegających 
warunkom z lit. a) i b) art. 7 ust. 3.

9. Krajowy organ regulacyjny przekazuje 
Komisji informację na temat wszystkich 
ostatecznych środków podlegających art. 7 
ust. 3.

Or. en
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Uzasadnienie

Weto dotyczące środków naprawczych jest zastąpione mechanizmem ustanowionym w art. -7a 
(nowym).

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 a (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł -7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Dodaje się art. -7a w brzmieniu:
„Artykuł -7a
Procedura dotycząca spójnego stosowania 
środków naprawczych
1. W przypadku gdy krajowy organ 
regulacyjny zamierza przyjąć środek w 
celu nałożenia, zmiany lub wycofania 
obowiązku operatora na podstawie art. 16 
w związku z art. 5 i art. od 9 do 13 oraz 
art. 13a i art. 13 b dyrektywy 2002/19/WE 
(dyrektywy o dostępie) i art. 17 dyrektywy 
2002/22/WE (dyrektywy o usłudze 
powszechnej), Komisja i krajowe władze 
regulacyjne w innych państwach 
członkowskich mogą w terminie jednego 
miesiąca od zgłoszenia projektowanego 
środka przedstawić właściwemu 
krajowemu organowi regulacyjnemu 
uwagi.
2. Jeśli projektowany środek dotyczy 
nałożenia, zmiany lub wycofania 
obowiązku innego niż obowiązki 
przewidziane w art. 13a i 13b dyrektywy
2002/19/WE (dyrektywy o dostępie), 
Komisja może w tym samym terminie 
zgłosić właściwemu krajowemu organowi 
regulacyjnemu i Organowi Europejskich 
Regulatorów w Telekomunikacji (Body of 
the European Regulators in 
Telecommunications - BERT) powody, 
dla których uważa, że projektowany 
środek tworzy ograniczenie dla 
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jednolitego rynku lub że żywi poważne 
wątpliwości co do jego zgodności z 
prawem wspólnotowym. W takim 
przypadku projektowany środek nie jest 
przyjmowany w kolejnych dwóch 
miesiącach następujących po zgłoszeniu 
dokonanym przez Komisję.
W przypadku braku takiego zgłoszenia 
właściwy krajowy organ regulacyjny może 
przyjąć projektowany środek, 
uwzględniając przede wszystkim wszelkie 
uwagi Komisji lub innego krajowego 
organu regulacyjnego.
3. W terminie dwóch miesięcy, o którym 
mowa w ust. 2, Komisja, BERT i właściwy 
krajowy organ regulacyjny ściśle 
współpracują w celu określenia 
najwłaściwszego i najskuteczniejszego 
środka w świetle celów ustanowionych w 
art. 8, biorąc jednocześnie pod uwagę 
opinie uczestników rynku i konieczność 
zapewnienia rozwoju spójnej praktyki 
regulacyjnej.
W tym samym dwumiesięcznym terminie 
BERT, podejmując decyzję zwykłą 
większością głosów, wydaje uzasadnioną 
opinię potwierdzającą stosowność i 
skuteczność projektowanego środka lub 
wskazującą, że projektowany środek 
powinien być zmieniony, i przedstawiającą 
określone propozycje realizacji tego celu. 
Opinia jest podawana do wiadomości 
publicznej.
W przypadku gdy BERT wydaje 
uzasadnioną opinię wskazującą, że 
projektowany środek powinien być 
zmieniony, Komisja może, biorąc przede 
wszystkim pod uwagę tę opinię, podjąć 
uzasadnioną decyzję, żądając od 
właściwego krajowego organu 
regulacyjnego zmiany projektowanego 
środka i przedstawiając określone 
propozycje realizacji tego celu.
W przypadku gdy BERT wydaje 
uzasadnioną opinię potwierdzającą 
stosowność i skuteczność projektowanego 
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środka, właściwy krajowy organ 
regulacyjny może przyjąć projektowany 
środek, biorąc przede wszystkim pod 
uwagę wszelkie zalecenia Komisji i BERT.
4. Jeśli projektowany środek dotyczy 
nałożenia, zmiany lub wycofania 
obowiązku ustanowionego w art. 13a i 13b 
dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywy o 
dostępie), projektowany środek nie jest 
przyjmowany przez kolejne dwa miesiące 
po upływie terminu określonego w art. 7 
ust. 3.
W terminie dwóch miesięcy Komisja, 
BERT i właściwy krajowy organ 
regulacyjny ściśle współpracują w celu 
określenia najwłaściwszego i 
najskuteczniejszego środka w świetle 
celów ustanowionych w art. 8, biorąc 
jednocześnie pod uwagę opinie 
uczestników rynku i konieczność 
zapewnienia rozwoju spójnej praktyki 
regulacyjnej.
W tym samym dwumiesięcznym terminie 
BERT, podejmując decyzję zwykłą 
większością głosów, wydaje uzasadnioną 
opinię potwierdzającą stosowność i 
skuteczność projektowanego środka lub 
wskazującą, że projektowany środek nie 
powinien być stosowany. Opinia jest 
podawana do wiadomości publicznej.
Tylko w przypadku, gdy Komisja i BERT 
potwierdzą stosowność i skuteczność 
projektowanego środka, właściwy krajowy 
organ regulacyjny może przyjąć 
projektowany środek, biorąc pod uwagę 
przede wszystkim wszelkie zalecenia 
Komisji i BERT.
5. W terminie trzech miesięcy od przyjęcia 
przez Komisję, zgodnie z ust. 3, 
uzasadnionej decyzji żądającej od 
właściwego krajowego organu 
regulacyjnego zmiany projektowanego 
środka, krajowy organ regulacyjny 
zmienia lub wycofuje projektowany 
środek. Jeżeli projektowany środek 
zostanie zmieniony, krajowy organ 
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regulacyjny przystępuje do konsultacji 
publicznych zgodnie z procedurami, o 
których mowa w art. 6, i ponownie zgłasza 
zmieniony projektowany środek Komisji 
zgodnie z przepisami ust. 7.”

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast weta Komisji dotyczącego środków naprawczych proponuje się nową procedurę 
„współregulacji”, w której Komisja, BERT i krajowy organ regulacyjny ściśle współpracują. 
Proponowana procedura ma na celu osiągniecie rozwiązania raczej poprzez przegląd 
dokonywany przez równorzędne strony niż poprzez narzucenie „sankcji” z góry. Komisja i
BERT (podejmując decyzję zwykłą większością głosów) musiałyby zgodzić się co do 
konieczności zmiany projektowanego środka proponowanego przez krajowy organ 
regulacyjny, aby Komisja miała możliwość wydania decyzji w tym celu. W innym razie, 
krajowy organ regulacyjny uwzględniałby przede wszystkim uwagi Komisji i BERT.

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki, o których mowa w ust. 1, mające 
na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3. Z 
uwagi na szczególnie pilny charakter 
sprawy Komisja może zastosować tryb 
pilny określony w art. 22 ust. 4.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, mające 
na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3. 
Przeprowadza się konsultacje z BERT.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie środki wykonawcze dotyczące art. 7 powinny podlegać konsultacji z BERT. Tryb 
pilny nie jest uzasadniony.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 – litera a)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O ile art. 9 w odniesieniu do częstotliwości 
radiowych nie stanowi inaczej, państwa 
członkowskie uwzględniają potrzebę 
zagwarantowania neutralności 
technologicznej regulacji i zapewniają, że 
przy wykonywaniu zadań prawnych 
określonych w niniejszej dyrektywie i w 
dyrektywach szczegółowych, w 
szczególności tych związanych z 
zapewnieniem skutecznej konkurencji, 
krajowe organy regulacyjne postępują 
analogicznie.

O ile art. 9 w odniesieniu do częstotliwości 
radiowych nie stanowi inaczej i o ile co 
innego nie jest wymagane, aby osiągnąć 
cele ustanowione w ust. od 2 do 4, 
państwa członkowskie uwzględniają 
potrzebę zagwarantowania neutralności 
technologicznej regulacji i zapewniają, że 
przy wykonywaniu zadań prawnych 
określonych w niniejszej dyrektywie i w 
dyrektywach szczegółowych, w 
szczególności tych związanych z 
zapewnieniem skutecznej konkurencji, 
krajowe organy regulacyjne postępują 
analogicznie.

Or. en

Uzasadnienie

Neutralność technologii jest wymagana jako zasada, aby nie udaremnić przyszłych innowacji 
technologicznych, ale musi być ona ograniczona w sytuacji, gdyby była w opozycji do 
podstawowych celów regulacji.

Poprawka 20

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 efektywne inwestowanie 
w dziedzinie infrastruktury w sposób 
promujący efektywność i zrównoważoną 
konkurencję oraz promując technologie 
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innowacyjne; oraz”.

Or. en

Uzasadnienie

Wspieranie zrównoważonej konkurencji jest gwarancją pozytywnych długookresowych 
skutków dla konsumentów.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 –- punkt 8 – litera b b) (nowa)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) W ust. 3 skreśla się lit. c).

Or. en

Uzasadnienie

Punkt jest przeniesiony do nowego ustępu 4a w art. 8.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 a (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. W art. 8 dodaje się ust. 4a w 
brzmieniu:
„4a. Krajowe organy regulacyjne, dążąc 
do realizacji celów polityki, o których 
mowa w ust. 2, 3 i 4, stosują obiektywne, 
przejrzyste, niedyskryminacyjne i 
proporcjonalne zasady prawne, między 
innymi poprzez:
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a) zapewnienie niedyskryminacyjnego 
traktowania, w podobnych 
okolicznościach, przedsiębiorstw 
dostarczających sieci i usługi łączności 
elektronicznej;
b) uwzględnianie różnorodności 
warunków dotyczących konkurencji i 
konsumentów, które istnieją w państwach 
członkowskich i poszczególnych 
obszarach geograficznych wewnątrz 
państw członkowskich;
c) nakładanie ex-ante obowiązków 
regulacyjnych tylko w przypadku, gdy nie 
istnieje skuteczna konkurencja i 
łagodzenie ich lub znoszenie, jak tylko się 
ona pojawi;
d) promowanie przewidywalności 
regulacyjnej, zapewniając w ten sposób
zachęty do wprowadzania innowacji i do 
inwestowania w infrastrukturę z korzyścią 
dla konsumentów.”

Or. en

Uzasadnienie

Brakowało zasad prawnych wymienionych w tytule tego artykułu. Ważne jest wypełnienie tej 
luki, ponieważ zasady te są pierwszym krokiem na drodze do osiągnięcia większej spójności 
stosowania ram regulacyjnych.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 b (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8b. Dodaje się art. 8a w brzmieniu:
„Artykuł 8a
Koordynacja polityki w zakresie widma 
radiowego we Wspólnocie
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1. Państwa członkowskie współpracują 
między sobą i z Komisją w zakresie 
planowania strategicznego i harmonizacji 
wykorzystywania częstotliwości radiowych 
we Wspólnocie.
2. Państwa członkowskie zapewniają 
koordynację podejść politycznych i, w 
stosownych przypadkach, 
zharmonizowanych warunków w 
odniesieniu do dostępności i skutecznego 
wykorzystania widma radiowego, 
koniecznych do ustanowienia i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.
3. Państwa członkowskie zapewniają 
skoordynowane dostarczanie we 
właściwym czasie informacji dotyczących 
rozdzielania, dostępności i 
wykorzystywania częstotliwości radiowych 
we Wspólnocie.
4. Państwa członkowskie zapewniają 
skuteczną koordynację interesów 
wspólnotowych w organizacjach 
międzynarodowych, gdy wykorzystanie 
widma radiowego ma wpływ na politykę 
wspólnotową.
5. Niniejszym ustanawia się Komitet ds. 
polityki w zakresie widma radiowego, jako 
wkład w realizację celów ustanowionych 
w ust. od 1 do 4.
Komitet ten doradza Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji w 
kwestiach polityki w zakresie widma 
radiowego.
Komitet składa się z jednego 
przedstawiciela wysokiego szczebla z 
każdego krajowego organu regulacyjnego 
odpowiedzialnego za politykę w zakresie 
widma radiowego w każdym państwie 
członkowskim. Komisja jest członkiem 
Komitetu bez prawa głosu.
6. Na wniosek Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Komisji lub z własnej inicjatywy 
Komitet ds. polityki w zakresie widma 
radiowego, podejmując decyzję zwykłą 
większością głosów, przyjmuje opinie. 
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Każde państwo członkowskie ma jeden 
głos, a Komisja nie ma prawa głosu.
7. Komisja, biorąc pod uwagę przede 
wszystkim opinię Komitetu ds. polityki w 
zakresie widma radiowego, co trzy lata 
określa cele wspólnej polityki i wydaje 
niewiążące wytyczne dotyczące rozwoju 
polityki Wspólnoty w zakresie widma 
radiowego.
8. Komisja może, biorąc pod uwagę przede 
wszystkim opinię Komitetu ds. polityki w 
zakresie widma radiowego, zaproponować
środki legislacyjne zmierzające do 
osiągnięcia celów wspólnej polityki, 
określonych w ust. 7.
9. W razie konieczności zapewnienia 
skutecznej koordynacji interesów 
wspólnotowych w organizacjach 
międzynarodowych, Komisja może, za 
zgodą Komitetu ds. polityki w zakresie 
widma radiowego, zaproponować mandat 
negocjacyjny Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
10. Komitet ds. polityki w zakresie widma 
radiowego przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdanie ze swojej działalności.”

Or. en

Uzasadnienie

Efektywne ramy polityki są konieczne do zapewnienia współpracy państw członkowskich 
miedzy sobą i z Komisją w odniesieniu do planowania strategicznego w zakresie widma 
radiowego we Wspólnocie. Tylko w dzięki lepszej koordynacji podejść politycznych 
zarządzanie widmem w UE będzie się rozwijać. Wymaga to także w większym stopniu 
skoordynowanego udziału państw członkowskich UE w forach międzynarodowych. Proponuje 
się powołanie nowego komitetu - Komitetu ds. polityki w zakresie widma 
radiowego - utworzonego w oparciu o Komitet ds. widma radiowego oraz Grupę polityczną 
ds. widma radiowego, aby dopomóc w rozwoju integralnej polityki w zakresie widma w UE.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewnienia maksymalizacji 
współużytkowania częstotliwości 
radiowych, gdy użytkowanie częstotliwości 
podlega ogólnemu zezwoleniu, lub

c) zapewnienia efektywnego wykorzystania 
częstotliwości radiowych, w tym 
maksymalizacji współużytkowania 
częstotliwości radiowych, lub

Or. en

Uzasadnienie

Należy dążyć do współużytkowania widma niezależnie do rodzaju zezwolenia.

Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. O ile nie przewidziano inaczej w drugim 
akapicie lub w ramach środków przyjętych 
zgodnie z art. 9c, państwa członkowskie 
zapewniają możliwość świadczenia 
wszystkich rodzajów usług łączności 
elektronicznej w pasmach częstotliwości 
radiowej otwartych dla usług łączności 
elektronicznej. Państwa członkowskie 
mogą jednak ustanowić proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne ograniczenia rodzajów 
świadczonych usług łączności 
elektronicznej.

4. O ile nie przewidziano inaczej w drugim 
akapicie lub w ramach środków przyjętych 
zgodnie z art. 9c, państwa członkowskie 
zapewniają możliwość świadczenia 
wszystkich rodzajów usług łączności 
elektronicznej w pasmach częstotliwości 
radiowej dostępnych dla usług łączności 
elektronicznej, określonych w krajowych 
tabelach rozdzielania częstotliwości i w 
regulacjach radiowych ITU. Państwa 
członkowskie mogą jednak ustanowić 
proporcjonalne i niedyskryminacyjne 
ograniczenia rodzajów świadczonych usług 
łączności elektronicznej.

Or. en
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Uzasadnienie

Neutralność usług powinna być ograniczona do możliwości oferowanych przez regulacje 
radiowe ITU, określając te usługi, które mogą współistnieć w poszczególnych pasmach.

Poprawka 26

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 łączności elektronicznej w 
określonym paśmie, są uzasadnione w 
przypadku konieczności zapewnienia 
realizacji zgodnego z prawem 
wspólnotowym celu interesu ogólnego, 
zdefiniowanego w ustawodawstwie 
krajowym, 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.

Or. en

Uzasadnienie

Interpretacja celów interesu ogólnego w każdym państwie członkowskich powinna być objęta 
zakresem zasady pomocniczości.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenie zakazujące świadczenia 
jakiejkolwiek innej usługi w określonym 
paśmie może być stosowane wyłącznie 
wówczas, gdy będzie to uzasadnione 
koniecznością ochrony usług związanych z 
bezpieczeństwem życia.

Ograniczenie zakazujące świadczenia 
jakiejkolwiek innej usługi łączności 
elektronicznej w określonym paśmie może 
być stosowane wyłącznie wówczas, gdy 
będzie to uzasadnione koniecznością 
ochrony usług związanych z 
bezpieczeństwem życia.

Or. en

Uzasadnienie

Ramy mają zastosowanie tylko do usług łączności elektronicznej, a nie do wszelkich usług 
(meteorologicznych, naukowych, wojskowych itp.).

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przez okres pięciu lat od [dnia 1 stycznia 
2010 r.] państwa członkowskie zapewniają
posiadaczom praw użytkowania 
częstotliwości radiowych przyznanych 
przed tą datą możliwość złożenia wniosku 
do właściwego krajowego organu 
regulacyjnego o ponowną ocenę 
ograniczeń ich praw zgodnie z art. 9 ust. 3 i 
ust. 4.

1. Przez okres pięciu lat od [data 
transpozycji] państwa członkowskie mogą 
zapewniać posiadaczom praw użytkowania 
częstotliwości radiowych przyznanych 
przed tą datą na okres co najmniej pięciu 
lat możliwość złożenia wniosku do 
właściwego krajowego organu 
regulacyjnego o ponowną ocenę 
ograniczeń ich praw zgodnie z art. 9 ust. 3 i 
ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy wymagać ponownej oceny w przypadku praw, które wygasają przed końcem 
pięcioletniego okresu przejściowego.
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku, gdy posiadacz prawa, o 
którym mowa w ust. 1, świadczy usługi w 
zakresie nadawania audycji radiowych lub 
telewizyjnych i prawo użytkowania 
częstotliwości radiowych zostało mu 
przyznane w celu wypełnienia określonego 
celu interesu ogólnego, wniosek o 
ponowną ocenę może zostać złożony 
wyłącznie w odniesieniu do tej części 
częstotliwości radiowych, które są 
niezbędne do wypełnienia tego celu. Część 
częstotliwości radiowych, która stanie się 
niepotrzebna do wypełnienia tego celu w 
wyniku zastosowania art. 9 ust. 3 i ust. 4, 
podlega procedurze nowego przydziału 
praw, zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy o 
zezwoleniach.

2. W przypadku, gdy posiadacz prawa, o 
którym mowa w ust. 1, świadczy usługi w 
zakresie nadawania audycji radiowych lub 
telewizyjnych i prawo użytkowania 
częstotliwości radiowych zostało mu 
przyznane w celu wypełnienia określonego 
celu interesu ogólnego, w tym świadczenia
usług nadawczych, prawo do użytkowania 
części częstotliwości radiowych, które są 
niezbędne do wypełnienia tego celu 
pozostaje niezmienione aż do jego 
wygaśnięcia. Część częstotliwości 
radiowych, która stanie się niepotrzebna do 
wypełnienia tego celu podlega procedurze 
nowego przydziału praw, zgodnie z art. 9 
ust. 3 i ust. 4 niniejszej dyrektywy oraz art. 
7 ust. 2 dyrektywy 2002/20/WE 
(dyrektywy o zezwoleniach).

Or. en

Uzasadnienie

Nadawcy powinni mieć możliwość kontynuowania świadczenia usług nadawczych, a nawet 
dalszego ich rozwijania (np. HDTV), po cyfryzacji. Część dywidendy cyfrowej, która nie 
zostanie wykorzystana do celów nadawczych, powinna być ponownie przyznana na rzecz 
innych celów zgodnie z nowymi zasadami.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 b – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 1. Państwa członkowskie zapewniają 
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możliwość przekazania lub dzierżawienia 
przez przedsiębiorstwa na rzecz innych 
przedsiębiorstw indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych w 
pasmach, wobec których przewidziano to 
w ramach środków wykonawczych 
przyjętych zgodnie z art. 9c, bez 
uprzedniej zgody krajowego organu 
regulacyjnego.

możliwość przekazania lub dzierżawienia 
przez przedsiębiorstwa na rzecz innych 
przedsiębiorstw indywidualnych praw 
użytkowania częstotliwości radiowych w 
pasmach, wobec których przewidziano to 
w ramach środków wykonawczych 
przyjętych zgodnie z art. 9c, pod 
warunkiem, że takie przekazanie lub 
dzierżawa są zgodne z procedurami 
krajowymi i nie prowadzą do zmiany 
usługi świadczonej w tym paśmie 
częstotliwości radiowej.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość przekazywania i dzierżawienia nie powinna prowadzić do zachwiania równowagi 
w zakresie różnorodności usług lub do spekulacji. Nie można ponadto ignorować procedur 
krajowych, ponieważ zarządzanie widmem pozostaje w zakresie kompetencji organów 
krajowych.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
zamiar przedsiębiorstw przekazania praw 
użytkowania częstotliwości radiowych był 
zgłaszany krajowym organom 
regulacyjnym odpowiedzialnym za 
rozdział widma, a także by był on 
upubliczniony. Jeżeli użytkowanie 
częstotliwości radiowych zostało 
zharmonizowane w wyniku wdrożenia 
decyzji o spektrum radiowym lub innych 
środków przyjętych na szczeblu 
Wspólnoty, każde takie przekazanie 
powinno spełniać wymagania takiego 
zharmonizowanego użytkowania.

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
zamiar przedsiębiorstw przekazania praw 
użytkowania częstotliwości radiowych, a 
także rzeczywiste ich przekazanie, były 
zgłaszane właściwym organom 
odpowiedzialnym za rozdział widma, a 
także by był on upubliczniony. Jeżeli 
użytkowanie częstotliwości radiowych 
zostało zharmonizowane w wyniku 
wdrożenia art. 9c lub innych środków 
przyjętych na szczeblu Wspólnoty, każde 
takie przekazanie powinno spełniać 
wymagania takiego zharmonizowanego 
użytkowania.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy informować właściwe władze także wtedy, gdy dokonuje się przekazania praw. 
Odwołanie do decyzji o spektrum radiowym zostaje zastąpione odwołaniem do art. 9c, który 
obejmuje w spójny sposób wszystkie środki harmonizacyjne w zakresie widma.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 c – ustęp 1 – litera –a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–a) zharmonizowania przepisów 
dotyczących dostępności i efektywnego 
wykorzystania częstotliwości radiowych 
zgodnie z procedurą ustanowioną w 
załączniku I;

Or. en

Uzasadnienie

Dla osiągnięcie zgodności i spójności ważne jest, aby wszystkie środki harmonizacyjne w
zakresie zarządzania widmem były zgrupowanie razem, a nie były podzielone pomiędzy różne 
ramy prawne (dyrektywa ramowa i decyzja o spektrum radiowym).

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 c – ustęp 1 – litera –aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) zapewnienia skoordynowanego 
dostarczania we właściwym czasie 
informacji dotyczących rozdzielania, 
dostępności i wykorzystania częstotliwości 
radiowych;
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Or. en

Uzasadnienie

Dla osiągnięcie zgodności i spójności ważne jest, aby wszystkie środki harmonizacyjne w
zakresie zarządzania widmem były zgrupowanie razem, a nie były podzielone pomiędzy różne 
ramy prawne (dyrektywa ramowa i decyzja o spektrum radiowym).

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 c – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zharmonizowania identyfikacji pasm 
których prawa użytkowania mogą być 
przekazywane lub dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami;

a) zidentyfikowania pasm, których prawa 
użytkowania mogą być przekazywane lub 
dzierżawione pomiędzy 
przedsiębiorstwami; 

Or. en

Uzasadnienie

Procedury harmonizacyjne muszą obejmować aktualną identyfikację pasm, a nie tylko 
procedurę, jaką należy stosować w tym celu.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 c – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) stworzenia wyjątku od zasady 
neutralności usług lub technologii, a 
także zharmonizowania zakresu i 
charakteru wszelkich wyjątków od tych 
zasad zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4, innych niż 
wyjątki mające na celu zapewnienie 

skreślona
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wspierania różnorodności kulturowej i 
językowej oraz pluralizmu mediów.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie decyzje poziome w sprawie dalszych wyjątków od tych zasad neutralności usług i
technologii powinny podlegać procedurze poprawek legislacyjnych.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 9 c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te środki, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
zostaną przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na 
szczególnie pilny charakter sprawy 
Komisja może zastosować tryb pilny 
określony w art. 22 ust. 4. We wdrażaniu 
przepisów niniejszego ustępu Komisję 
może wspierać Urząd zgodnie z art. 10 
rozporządzenia […/WE].

Te środki, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
zostaną przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3. We wdrażaniu 
przepisów lit. od -a) do c) niniejszego 
ustępu Komisję może wspierać Komitet ds. 
polityki w zakresie widma radiowego.

Or. en

Uzasadnienie

Komitet ds. polityki w zakresie widma radiowego powinien być organem uprawnionym do 
doradzania Komisji w kwestiach harmonizacji widma. Tryb pilny nie jest uzasadniony w
przypadku przyjmowania tego rodzaju środków.
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji zasobów numeracyjnych w 
obrębie Wspólnoty, jeżeli będzie to 
sprzyjać funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego albo rozwojowi usług 
ogólnoeuropejskich. Komisja może podjąć 
odpowiednie techniczne środki 
wykonawcze w tym zakresie, co może 
obejmować ustanowienie zasad 
taryfowych dotyczących określonych 
numerów lub zakresów numerów. Środki 
wykonawcze mogą nakładać na Urząd 
określone obowiązki związane z ich 
stosowaniem.

Państwa członkowskie wspierają proces 
harmonizacji zasobów numeracyjnych w 
obrębie Wspólnoty, jeżeli będzie to 
sprzyjać funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego albo rozwojowi usług 
ogólnoeuropejskich. Komisja może podjąć 
odpowiednie techniczne środki 
wykonawcze w tym zakresie. Środki 
wykonawcze mogą nakładać na Urząd 
określone obowiązki związane z ich 
stosowaniem.

Or. en

Uzasadnienie

Ustanowienie zasad taryfowych powinno być objęte zakresem zasady pomocniczości.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te środki, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
zostaną przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na 
szczególnie pilny charakter sprawy 
Komisja może zastosować tryb pilny 

Te środki, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
zostaną przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3.
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określony w art. 22 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Tryb pilny nie jest uzasadniony w przypadku przyjmowania tego rodzaju środków.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 12 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kolokacja oraz współużytkowanie 
urządzeń przez przedsiębiorstwa 
udostępniające sieci łączności
elektronicznej

Kolokacja oraz współużytkowanie części 
składowych sieci i urządzeń 
towarzyszących przez przedsiębiorstwa 
udostępniające sieci łączności 
elektronicznej

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „urządzenia” nie jest zdefiniowane w dyrektywie ramowej, w odróżnieniu od 
wyrażenia „urządzenia towarzyszące”. Współużytkowanie urządzeń towarzyszących jest także 
ważną kwestią, ułatwiającą rozwój sieci naziemnych w obszarach o mniejszej gęstości 
zaludnienia. W celu stymulowania rozwoju sieci światłowodowych konieczne jest 
umożliwienie nałożenia obowiązku współużytkowania łączy światłowodowych, a także 
urządzeń towarzyszących, takich jak istniejące przewody lub nowe przewody, które zostaną 
zainstalowane.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli na podstawie przepisów prawa 1. Jeżeli na podstawie przepisów prawa 
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krajowego przedsiębiorstwo 
udostępniające sieci łączności 
elektronicznej ma prawo instalowania 
urządzeń na, nad albo pod własnością 
prywatną albo państwową lub jeżeli może 
ono korzystać z procedury wywłaszczenia 
lub użytkowania nieruchomości, krajowe 
organy regulacyjne mogą nakazać 
współużytkowanie tych urządzeń lub 
nieruchomości, w tym z wejść do 
budynków, masztów, anten, przewodów, 
studzienek i szafek ulicznych.

krajowego przedsiębiorstwo 
udostępniające sieci łączności 
elektronicznej ma prawo instalowania 
urządzeń na, nad albo pod własnością 
prywatną albo państwową lub jeżeli może 
ono korzystać z procedury wywłaszczenia 
lub użytkowania nieruchomości, krajowe 
organy regulacyjne mogą nakazać 
współużytkowanie tych urządzeń lub 
nieruchomości, w tym z wejść do 
budynków, okablowania, masztów, 
wysokich konstrukcji podpierających,
anten, przewodów, studzienek i szafek 
ulicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić obowiązek współużytkowania w przypadku okablowania na zewnątrz i
wewnątrz budynków. „Wysokie konstrukcje” należy dodać do listy urządzeń towarzyszących, 
co do których współużytkowanie mogłoby być nakazane (na przykład Wieża Eiffla lub wieże 
ciśnień).

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 12 – ustęp 3

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, 
niedyskryminacyjne i proporcjonalne.

Or. en
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 13 a – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
zawiadamianie krajowego organu 
regulacyjnego przez przedsiębiorstwa 
udostępniające publiczne sieci łączności 
lub świadczące publicznie dostępne usługi 
łączności elektronicznej o każdym 
naruszeniu bezpieczeństwa lub 
integralności, które miało istotny wpływ na 
działanie sieci lub usług. 

3. Państwa członkowskie zapewniają 
zawiadamianie właściwego organu 
regulacyjnego przez przedsiębiorstwa 
udostępniające publiczne sieci łączności 
lub świadczące publicznie dostępne usługi 
łączności elektronicznej o każdym 
naruszeniu bezpieczeństwa lub 
integralności, które miało istotny wpływ na 
działanie sieci lub usług. 

Or. en

Uzasadnienie

Zazwyczaj to nie organ regulacji telekomunikacji jest zobowiązany do zapewnienia 
bezpieczeństwa sieci.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 13 a – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O ile jest to właściwe, dany krajowy organ 
regulacyjny zawiadamia krajowe organy 
regulacyjne w innych państwach 
członkowskich oraz Urząd. W przypadku 
gdy ujawnienie naruszenia leży w interesie 
publicznym, krajowy organ regulacyjny 
może o nim poinformować opinię 
publiczną.

O ile jest to właściwe, dany właściwy
organ regulacyjny zawiadamia właściwe 
organy regulacyjne w innych państwach 
członkowskich oraz Komisję. W przypadku 
gdy ujawnienie naruszenia leży w interesie 
publicznym, właściwy organ regulacyjny 
może o nim poinformować opinię 
publiczną.

Or. en
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Uzasadnienie

Zazwyczaj to nie organ regulacji telekomunikacji jest zobowiązany do zapewnienia 
bezpieczeństwa sieci. Należy powiadomić Komisję, a nie BERT.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 13 a – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co trzy miesiące krajowy organ 
regulacyjny przekazuje Komisji 
sprawozdanie podsumowujące otrzymane 
zgłoszenia i działania podjęte zgodnie 
z niniejszym ustępem.

Co sześć miesięcy krajowy organ 
regulacyjny przekazuje Komisji 
sprawozdanie podsumowujące otrzymane 
zgłoszenia i działania podjęte zgodnie 
z niniejszym ustępem.

Or. en

Uzasadnienie

Przedkładanie sprawozdań co trzy miesiące wydaje się być nadmiernym wymaganiem.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 13 a – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Uwzględniając przede wszystkim opinię 
Urzędu wydaną zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. 
b) rozporządzenia […./WE], Komisja 
może przyjąć właściwe techniczne środki 
wykonawcze mające na celu harmonizację 
środków, o których mowa w ust. 1, 2 oraz 
3, w tym środki określające okoliczności, 
format i procedury stosowane wobec 
wymogów dotyczących zgłoszenia.

4. Komisja może zachęcać do 
rozpowszechniania i wymiany najlepszych 
praktyk pomiędzy przedsiębiorstwami i 
właściwymi organami krajowymi oraz 
przyjąć właściwe techniczne środki 
wykonawcze mające na celu harmonizację 
środków, o których mowa w ust. 1, 2 oraz 
3, w tym środki określające okoliczności, 
format i procedury stosowane wobec 
wymogów dotyczących zgłoszenia.
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Or. en

Uzasadnienie

Komisja może odgrywać pozytywną rolę w zakresie koordynacji i wspierania wymiany 
najlepszych praktyk, niekoniecznie nakładając wiążące środki.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) skreśla się ustęp 3. skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W kontekście konwergencji użyteczne byłoby nieskreślanie ust. 3 dotyczącego efektu dźwigni.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16 – litera d) – akapit drugi
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ta decyzja, mająca na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, jest 
podejmowana zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na 
szczególnie pilny charakter sprawy 
Komisja może zastosować tryb pilny 
określony w art. 22 ust. 4.

Ta decyzja, mająca na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, jest 
podejmowana zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3.

Or. en
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Uzasadnienie

Tryb pilny nie jest uzasadniony w przypadku przyjmowania tego rodzaju środków.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 – litera b)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 16 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ciągu dwóch lat od wcześniejszego 
zgłoszenia projektowanego środka 
odnoszącego się do takiego rynku;

a) w ciągu trzech lat od wejścia w życie 
wcześniejszego środka odnoszącego się do 
takiego rynku;

Or. en

Uzasadnienie

Dwuletni okres proponowany w odniesieniu do rewizji decyzji jest zbyt krótki. Okres ważności 
decyzji powinien wynosić trzy lata od momentu wejścia w życie w państwie członkowskim (a
nie od daty zgłoszenia).

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18 – litera a)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) W drugim zdaniu ust. 1 słowa „działając 
zgodnie z procedurą określoną w art. 22 
ust. 2” zastępuje się słowami „może podjąć 
właściwe środki wykonawcze i”.

a) W pierwszym zdaniu ust. 1 słowa „art. 
22 ust. 2” zastępuje się słowami „art. 22 
ust. 3”; w drugim zdaniu ust. 1 słowa 
„działając zgodnie z procedurą określoną w 
art. 22 ust. 2” zastępuje się słowami „może 
podjąć właściwe środki wykonawcze i”.

Or. en
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Uzasadnienie

To Komisja powinna decydować o przyznaniu Parlamentowi uprawnień kontrolnych. 

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18 – litera c)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 17 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Środki wykonawcze mające na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy przez jej 
uzupełnienie, o których mowa w ust. 4 i 6,
są przyjmowane zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3. Z uwagi na 
szczególnie pilny charakter sprawy 
Komisja może zastosować tryb pilny 
określony w art. 22 ust. 4.

6a. Środki wykonawcze, o których mowa 
w ust. 1, 4 i 6, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy przez jej uzupełnienie są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie środki wykonawcze, o których mowa w art. 17, powinny być przyjmowane zgodnie z
procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą. Tryb pilny nie jest uzasadniony w przypadku 
przyjmowania tego rodzaju środków.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 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 

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 
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regulacyjne zadań regulacyjnych 
określonych w niniejszej dyrektywie i 
dyrektywach szczegółowych mogą 
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.

regulacyjne zadań regulacyjnych 
określonych w niniejszej dyrektywie i 
dyrektywach szczegółowych mogą 
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 
BERT, o ile zostanie wydana.

Or. en

Uzasadnienie

Zalecenia umożliwiłyby Komisji pominięcie kontroli Parlamentu Europejskiego. Ponadto w
celu zapewnienia koniecznej pewności prawa należy zastosować wiążący instrument.

Poprawka 52

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. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia koniecznej pewności prawa w odniesieniu do regulacyjnych środków 
harmonizacyjnych należy zastosować wiążący instrument.
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Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, mająca 
na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, jest podejmowana zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3. 
Z uwagi na szczególnie pilny charakter 
sprawy Komisja może zastosować tryb 
pilny określony w art. 22 ust. 4.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, mająca 
na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, jest podejmowana zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 22 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie
Tryb pilny nie jest uzasadniony w przypadku przyjmowania tego rodzaju środków.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 19 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 a) spójnego wdrażania podejść 
regulacyjnych, w tym uregulowań 
dotyczących nowych usług;

a) spójnego wdrażania podejść 
regulacyjnych, w tym uregulowań 
dotyczących nowych usług oraz definicji 
rynków lokalnych wynikających z 
odmiennych warunków konkurencyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Jak powyżej, idea polega na skupieniu regulacji jedynie na tych kwestiach, w odniesieniu do 
których jest to konieczne.
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Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 19 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) spraw konsumenckich, w tym
dostępności usług i sprzętu łączności 
elektronicznej dla niepełnosprawnych 
użytkowników końcowych;

c) spraw konsumenckich, nieobjętych 
dyrektywą 2002/22/WE (dyrektywą  o 
usłudze powszechnej), a w szczególności 
dostępności usług i sprzętu łączności 
elektronicznej dla niepełnosprawnych 
użytkowników końcowych;

Or. en

Uzasadnienie

W ramach tego artykułu powinny być uregulowane tylko kwestie nieobjęte dyrektywą o
usłudze powszechnej.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 19 – ustęp 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) regulacji z zakresu rachunkowości. d) regulacji z zakresu rachunkowości, w 
tym kalkulacji ryzyka inwestycyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Zharmonizowana kalkulacja ryzyka inwestycyjnego jest konieczna do uniknięcia zakłóceń 
regulacyjnych w odniesieniu do ustanawiania uregulowanych warunków dostępu w
państwach członkowskich.
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Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 24 a (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

24a. W art. 25 dodaje się ust. 2 w 
brzmieniu:
„2. Komisja, z pomocą ze strony BERT, 
monitoruje poziom konkurencji na 
rynkach regulowanych i dokonuje oceny 
istnienia efektywnej konkurencji na 
rynkach i stosowności przeprowadzenia 
przeglądu zalecenia, o którym mowa w 
art. 15 ust. 1.”

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba uaktualniania listy odnośnych rynków zgodnie z regularnie dokonywaną 
oceną i dostosowania regulacji do poziomu efektywnej konkurencji na rynku.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 24 b (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Artykuł 26 – tiret 8 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

24b. W art. 26 dodaje się nowe tiret 8a w 
brzmieniu:
„– Decyzja 676/2002/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 
r. w sprawie ram regulacyjnych 
dotyczących polityki spektrum radiowego 
we Wspólnocie Europejskiej”.

Or. en
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Uzasadnienie

Uchylenie decyzji o spektrum radiowym i włączenie jej przepisów do dyrektywy ramowej w 
celu wsparcia zintegrowanego podejścia politycznego i spójnego traktowania środków 
harmonizacyjnych.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 26 a (nowy)
Dyrektywa 2002/21/WE
Załącznik II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26a. Dodaje się nowy załącznik IIa w 
brzmieniu:
„Załącznik IIa
Procedura zapewnienia 
zharmonizowanych warunków w zakresie 
widma
1. Z myślą o rozwoju środków 
wykonawczych, o których mowa w art. 9c 
lit. -a) i -aa), które wchodzą w zakres 
kompetencji CEPT, takich jak 
harmonizacja rozdzielania częstotliwości 
radiowych i dostępności informacji, 
Komisja udziela pełnomocnictwa CEPT, 
określając zadania i daty ich wykonania. 
Komisja postępuje zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 22 ust 2.
2. W oparciu o prace wykonane zgodnie z 
ust. 1, Komisja podejmuje decyzję 
odnośnie do tego, czy zalecenia CEPT 
powinny wejść w życie we Wspólnocie, a 
jeśli tak, podejmuje decyzję o terminie ich 
wdrożenia przez państwa członkowskie. 
Decyzje są publikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. Do celów 
niniejszego ustępu Komisja postępuje 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
22 ust 3.
3. Niezależnie od przepisów ust. 3, jeśli 
Komisja lub jakiekolwiek państwo 
członkowskie stwierdzą, że prace 
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prowadzone w oparciu o pełnomocnictwo 
wydane na podstawie ust. 2 nie postępują 
w zadowalającym tempie, uwzględniając 
ustalone ramy czasowe, lub jeśli zalecenia 
CEPT są nie do zaakceptowania, Komisja, 
postępując zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 22 ust. 3, może przyjąć 
środki, aby osiągnąć cele określone w 
pełnomocnictwie.
4. Środki, o których mowa w ust. 3 i 4 
mogą, w stosownych przypadkach, 
przewidywać obowiązek zatwierdzenia 
przez Komisję okresów przejściowych lub 
rozwiązań dotyczących współużytkowania 
widm radiowych w państwie 
członkowskim, biorąc pod uwagę 
szczególną sytuację w państwie 
członkowskim, w oparciu o uzasadnione 
żądanie danego państwa członkowskiego i 
pod warunkiem, że taki wyjątek nie opóźni 
nadmiernie wdrożenia lub nie doprowadzi 
do powstania nieuzasadnionych różnic w 
zakresie sytuacji regulacyjnych lub 
konkurencyjnych pomiędzy państwami 
członkowskimi.”

Or. en

Uzasadnienie

Utrzymana jest ta sama metodologia w odniesieniu do zapewnienia zharmonizowanych 
warunków dotyczących widma jak w przypadku decyzji o spektrum radiowym.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „dostęp” oznacza udostępnianie 
urządzeń lub usług innemu 
przedsiębiorstwu, na ściśle określonych 
warunkach, na zasadzie wyłączności albo 

a) „dostęp” oznacza udostępnianie 
urządzeń lub usług innemu 
przedsiębiorstwu, na ściśle określonych 
warunkach, na zasadzie wyłączności albo 
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braku wyłączności, w celu świadczenia 
usług łączności elektronicznej lub 
dostarczania usług społeczeństwa 
informacyjnego lub usług nadawania 
treści. Obejmuje to m.in.: dostęp do 
elementów sieci i urządzeń 
towarzyszących, co może się wiązać z 
podłączeniem urządzeń za pomocą 
stacjonarnych albo niestacjonarnych 
środków (w szczególności obejmuje to 
dostęp do pętli lokalnej oraz urządzeń i 
usług niezbędnych do obsługi pętli 
lokalnej); dostęp do fizycznej 
infrastruktury, w tym budynków, 
przewodów i masztów; dostęp do 
odpowiednich systemów oprogramowania, 
w tym do systemów operacyjnego 
wspierania; dostęp do translacji numerów 
albo systemów zapewniających 
ekwiwalentną funkcjonalność; dostęp do 
sieci stacjonarnych i ruchomych, a w 
szczególności dla roamingu; dostęp do 
systemów warunkowego dostępu do usług 
telewizji cyfrowej; dostęp do sieciowych 
usług wirtualnych.

braku wyłączności, w celu świadczenia 
usług łączności elektronicznej. Obejmuje 
to m.in.: dostęp do elementów sieci i 
urządzeń towarzyszących, co może się 
wiązać z podłączeniem urządzeń za 
pomocą stacjonarnych albo 
niestacjonarnych środków (w 
szczególności obejmuje to dostęp do pętli 
lokalnej oraz urządzeń i usług niezbędnych 
do obsługi pętli lokalnej); dostęp do 
fizycznej infrastruktury, w tym budynków, 
przewodów i masztów; dostęp do 
odpowiednich systemów oprogramowania, 
w tym do systemów operacyjnego 
wspierania; dostęp do translacji numerów 
albo systemów zapewniających 
ekwiwalentną funkcjonalność; dostęp do 
sieci stacjonarnych i ruchomych, a w
szczególności dla roamingu; dostęp do 
systemów warunkowego dostępu do usług 
telewizji cyfrowej; dostęp do sieciowych 
usług wirtualnych.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie to zapobiega objęciu regulacją kwestii treści, co otwarłoby dużo większe pole do 
sporów (już zawarte w dyrektywach o audiowizualnych usługach medialnych i o e-handlu).

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W art. 5 ust. 1 pierwszy akapit 
otrzymuje brzmienie:
„1. Dla realizacji celów określonych w 
art. 8 dyrektywy 2002/21/WE 



PE398.542v02-00 48/68 PR\720897PL.doc

PL

(dyrektywy ramowej) krajowe organy 
regulacyjne wspierają i, w razie 
potrzeby, zapewniają, zgodnie z 
przepisami niniejszej dyrektywy, 
odpowiedni dostęp oraz wzajemne 
połączenia, jak również 
interoperacyjność usług, oraz wykonują 
swoje zadania w taki sposób, by 
promować wydajność, zrównoważoną 
konkurencję i rozwój infrastruktury oraz 
zapewnić maksymalne korzyści dla 
użytkowników końcowych.”

Or. en

Uzasadnienie

Do celów działań krajowych organów regulacyjnych powinno między innymi należeć 
wspieranie konkurencji opartej na infrastrukturze.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera a)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Obowiązki i wymogi nałożone na 
podstawie ust. 1 są obiektywne, 
przejrzyste, proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne i są realizowane 
zgodnie z procedurami przewidzianymi w 
art. 6 i 7 dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej).

2. Obowiązki i wymogi nałożone na 
podstawie ust. 1 są obiektywne, 
przejrzyste, proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne i są realizowane 
zgodnie z procedurami przewidzianymi w 
art. 6, 7 i -7a dyrektywy 2002/21/WE 
(dyrektywy ramowej).

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie procedury alternatywnej dla procedury weta w sprawie środków naprawczych.



PR\720897PL.doc 49/68 PE398.542v02-00

PL

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 – litera a a) (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 5 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) W art. 5 dodaje się nowy ust. 2a w 
brzmieniu:
„2a. Dokonując oceny proporcjonalności 
środków, jakie mają być nałożone, 
krajowe organy regulacyjne uwzględniają 
zróżnicowane warunki dotyczące 
konkurencji i konsumentów w 
poszczególnych obszarach geograficznych 
w państwach członkowskich.”

Or. en

Uzasadnienie

Segmentacja geograficzna powinna być wykorzystywana nie tylko w celu złagodzenia lub 
usunięcia regulacji, ale także w celu dokonania oceny wyważenia środków naprawczych 
wybranych przez krajowe organy regulacyjne. Przy dokonywaniu oceny w kwestii tego, czy 
rynki lokalne mogłyby zostać zdefiniowane, należy także uwzględnić odmienne warunki 
dotyczące konsumentów.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 4
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W związku z rozwojem rynku oraz 
technologii, Komisja może przyjąć środki 
wykonawcze zmieniające załącznik I. 
Środki mające na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3. 

2. W związku z rozwojem rynku oraz 
technologii, Komisja może przyjąć środki 
wykonawcze zmieniające załącznik I. 
Środki mające na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, są przyjmowane 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.



PE398.542v02-00 50/68 PR\720897PL.doc

PL

Z uwagi na szczególnie pilny charakter 
sprawy Komisja może zastosować tryb 
pilny określony w art. 14 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Tryb pilny nie jest uzasadniony w przypadku przyjmowania tego rodzaju środków.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 6 – litera a a) (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli, w wyniku analizy rynku 
przeprowadzonej zgodnie z art. 16 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej), dany operator został 
wskazany jako posiadający znaczącą 
pozycję na danym rynku, stosownie do 
okoliczności, krajowe organy 
regulacyjne, w razie potrzeby, nałożą na 
niego obowiązki wymienione w art. 9-13 
niniejszej dyrektywy, zgodnie z 
procedurą ustanowioną w art. -7a 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy
ramowej).”

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie procedury alternatywnej dla procedury weta w sprawie środków naprawczych.
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Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 7
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może przyjąć niezbędne 
zmiany załącznika II w celu dostosowania 
go do rozwoju rynku i technologii. Środki, 
mające na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3. Z 
uwagi na szczególnie pilny charakter 
sprawy Komisja może zastosować tryb 
pilny określony w art. 14 ust. 4. We 
wdrażaniu przepisów niniejszego ustępu 
Komisję może wspierać Urząd.

5. Komisja może przyjąć niezbędne 
zmiany załącznika II w celu dostosowania 
go do rozwoju rynku i technologii. Środki, 
mające na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3. 
We wdrażaniu przepisów niniejszego 
ustępu Komisję może wspierać BERT.

Or. en

Uzasadnienie

Tryb pilny nie jest uzasadniony w przypadku przyjmowania tego rodzaju środków.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 – litera b a) (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) W ust. 2 litera a) otrzymuje brzmienie:
„a) techniczną i ekonomiczną 
wiarygodność użytkowania lub 
wprowadzania konkurencyjnych 
urządzeń, mając na uwadze tempo 
ewolucji rynku i korzyści dla 
konsumentów oraz rodzaj danych 
wzajemnych połączeń i dostępu, w tym 
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wiarygodność w zakresie innych 
rozwiązań dotyczących dostępu do sieci;”

Or. en

Uzasadnienie

O ile konkurencja w zakresie infrastruktury jest najważniejszym celem tego przepisu, musi 
ona być oceniana także pod względem korzyści dla konsumentów. Konkurencja powinna być 
wspierana tak daleko, jak to możliwe w łańcuchu wartości.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 –- punkt 8 – litera b b) (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) W ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) pierwotne inwestycje właściciela 
urządzeń, mając na uwadze techniczną i 
ekonomiczną wiarygodność 
współużytkowania tych inwestycji z 
innymi operatorami ubiegającymi się o 
dostęp i ryzyko związane z inwestycjami, 
w tym stosowne dzielenie się tym ryzykiem 
przez operatorów korzystających z dostępu 
do tych nowych urządzeń;”

Or. en

Uzasadnienie

Wyraźnie odwołanie do konieczności dokonywana oceny możliwości współużytkowania 
inwestycji przez operatorów w odniesieniu do nowej infrastruktury i, kiedy to nie jest możliwe, 
dzielenia się ryzykiem inwestycyjnym przez podmioty wykorzystujące tę infrastrukturę.
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Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 – litera b c) (nowa)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) W ust. 2 lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) konieczność zapewnienia 
długoterminowej konkurencji, w 
szczególności konkurencji w zakresie 
infrastruktury;”

Or. en

Uzasadnienie

Konkurencja w zakresie infrastruktury jest skutecznym środkiem zapewnienia długookresowej 
konkurencji.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 8 a (nowy)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Artykuł 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Krajowe organy regulacyjne mogą 
nałożyć na operatorów, zgodnie z art. 8, 
obowiązki związane ze zwrotem kosztów 
oraz kontrolą cen, w tym obowiązki 
związane z określaniem cen w zależności 
od ponoszonych kosztów oraz obowiązki 
dotyczące systemów księgowania 
kosztów, w odniesieniu do udostępniania 
szczególnych rodzajów wzajemnych 
połączeń lub dostępu, jeżeli 
przeprowadzona analiza rynku 
wskazuje, że dany operator mógłby, w 
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przypadku braku efektywnej 
konkurencji, utrzymywać ceny na 
stosunkowo wysokim poziomie albo 
wymuszać ze szkodą dla użytkowników 
końcowych. Krajowe organy 
regulacyjne będą miały na uwadze 
dokonane przez operatora inwestycje 
oraz umożliwią mu uzyskanie zwrotu 
stosowanej części użytego kapitału, 
uwzględniając poniesione ryzyko oraz 
stosowne dzielenie się tym ryzykiem przez 
wszystkie strony korzystające z dostępu 
lub wzajemnych połączeń.”

Or. en

Uzasadnienie

Wyraźnie odwołanie do konieczności dokonywana oceny możliwości współużytkowania 
inwestycji przez operatorów w odniesieniu do nowej infrastruktury i, kiedy to nie jest możliwe, 
dzielenia się ryzykiem inwestycyjnym przez podmioty wykorzystujące tę infrastrukturę.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 10 – litera b)
Dyrektywa 2002/19/WE
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W razie odniesienia do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 
oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, 
uwzględniając przepisy art. 8 tej decyzji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Tryb pilny nie jest uzasadniony w przypadku przyjmowania środków proponowanych w
dyrektywie o dostępie.
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Poprawka 72

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie ułatwiają 
użytkowanie częstotliwości radiowych na 
mocy ogólnego zezwolenia. Państwa 
członkowskie mogą przyznać 
indywidualne prawa w celu:

Or. en

Uzasadnienie

Mimo że ogólne zezwolenia mogą być korzystnym rozwiązaniem w długim okresie, kiedy 
technologia rozwija się, przyznawanie indywidualnych licencji powinno nadal być zwykłą 
procedurą przydziału widma.

Poprawka 73

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osiągnięcia innych celów interesu 
ogólnego.

b) osiągnięcia innych celów interesu 
ogólnego, określonych w ustawodawstwie 
krajowym, które są zgodne z prawem 
wspólnotowym.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest wyjaśnienie, w jaki sposób te cele interesu ogólnego są określane.
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Poprawka 74

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zapewnienia efektywnego 
wykorzystania widma; lub

Or. en

Uzasadnienie

Optymalizacja wykorzystania tego deficytowego zasobu także powinno być ogólną zasadą 
przydziału widma.

Poprawka 75

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) dostosowania się do ograniczeń 
zgodnie z art. 6a;

Or. en

Uzasadnienie

Przydział widma radiowego powinien być zgodny z ograniczeniami nałożonymi przez środki 
harmonizacyjne przyjęte na mocy art. 6a.



PR\720897PL.doc 57/68 PE398.542v02-00

PL

Poprawka 76

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Bez uszczerbku wobec szczególnych 
kryteriów i procedur przyjętych przez 
państwa członkowskie w zakresie 
przyznania prawa użytkowania 
częstotliwości radiowych usługodawcom w 
zakresie nadawania audycji radiowych i 
telewizyjnych dla osiągnięcia celów 
interesu ogólnego zgodnie z prawem 
wspólnotowym, takie prawa użytkowania 
są przyznawane w oparciu o jawne,
obiektywne, przejrzyste, 
niedyskryminacyjne i proporcjonalne 
procedury, a w przypadku częstotliwości 
radiowych zgodnie z przepisami art. 9 
dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywy 
ramowej). Wyjątkowo postępowania mogą 
nie być otwarte w przypadkach, 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.

Or. en
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Poprawka 77

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Nie wszystkie krajowe organy regulacyjne mają uprawnienia w zakresie widma. Należy 
odwołać się do art. 8, ponieważ ustanawia on cele polityczne ram.

Poprawka 78

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Przyznawanie ogólnych zezwoleń jest celem długookresowym. Na tym etapie nie należy 
rozważać żadnych środków harmonizacyjnych.

Poprawka 79

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Przyznawanie ogólnych zezwoleń jest celem długookresowym. Na tym etapie nie należy 
rozważać żadnych środków harmonizacyjnych.

Poprawka 80

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Procedury selekcji na szczeblu UE dotyczące przyznawania praw powinny podlegać 
procedurze specjalnych wniosków legislacyjnych, a nie komitologii.

Poprawka 81

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 14a ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 82

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Procedury selekcji na szczeblu UE dotyczące wydawania praw powinny podlegać procedurze 
specjalnych wniosków legislacyjnych, a nie komitologii.
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Poprawka 83

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 7
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Skreśla się art. 8. skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Funkcja i sformułowanie tego artykułu są satysfakcjonujące.

Poprawka 84

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

możliwość wypowiedzenia się w danej 
kwestii i zaproponowania środków 
naprawczych. W razie potrzeby właściwy 
organ będzie mógł zatwierdzić podjęte 
środki tymczasowe, które mogą 
obowiązywać przez maksymalnie 3 
miesiące.

Or. en

Uzasadnienie

Środki tymczasowe w przypadku takiego problemu muszą chronić wszystkich użytkowników 
widma.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 11
Dyrektywa 2002/20/WE
Artykuł 14 a (nowy) – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W razie odniesienia do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 
oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, 
uwzględniając przepisy art. 8 tej decyzji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Rodzaj środków przyjmowanych w ramach komitologii zgodnie z dyrektywą o zezwoleniach 
nie uzasadnia zastosowania trybu pilnego.
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UZASADNIENIE

1. REFORMA DOTYCZĄCA WIDMA
Widmo, jak inne zasoby naturalne (słońce, woda, powietrze), jest dobrem publicznym; 
mechanizmy rynkowe, o ile stanowią efektywne narzędzie uzyskiwania optymalnej wartości 
ekonomicznej (prywatnej i publicznej), nie są w stanie same służyć interesowi ogólnemu i 
dostarczać dóbr publicznych niezbędnych do osiągnięcia społeczeństwa informacyjnego 
dostępnego dla wszystkich. Konieczne jest zatem podejście łączące kwestie polityczne z
kwestiami rynkowymi.

1.1 Elastyczność dostosowawcza (neutralność usług i technologii, handel itp.) oraz cele 
harmonizacyjne
Jeśli chcemy osiągnąć efektywne wykorzystanie tego deficytowego zasobu, konieczne są 
lepsza koordynacja i większa elastyczność. Jednakże należy zachować odpowiednią 
równowagę pomiędzy elastycznością i stopniem harmonizacji, która jest także wymagana w
celu zwiększenia wartości dodanej rynku wewnętrznego widma (np. przydzielając specjalne 
pasma widma dla danych usług i technologii, takich jak GSM, UMTS, MCA i MSS).

Rozwój bezwzględnej „agendy harmonizacyjnej” (podejście zakładające pełną nakazowość i
kontrolę) jest niezgodny z „idealistycznym” systemem neutralności (podejście w pełni 
rynkowe). Dlatego też preferowany jest mieszany system zarządzania widmem, oparty na 
zrównoważonym połączeniu rozwiązań (zakres harmonizacji kontra neutralność usług, 
standaryzacja kontra neutralność technologii, sposoby przydziału widma).

Wydaje się, że realistyczną i preferowaną reformą widma jest reforma stopniowa, a nie 
rewolucyjna:

 brak zakłóceń i zgodność z regulacjami radiowymi ITU powinny być warunkami 
wstępnymi wprowadzanych reform;

 zakres i charakter neutralności usług i technologii powinny być zgodne z definicjami 
ITU;

 do neutralności technologii należy dążyć zgodnie z zasadami dotyczącymi obowiązków 
w zakresie interoperacyjności, na mocy których mogą być nakładane warunki i
standardy;

 neutralność usług należy rozumieć jako obejmującą jedynie usługi łączności 
elektronicznej, w ramach ich odpowiednich krajowych tabel rozdzielania częstotliwości 
oraz regulacji ITU;

 handel widmem powinien być dobrowolny i zgodny z pierwotnym wykorzystaniem 
właściwego pasma;

 ogólne zezwolenia powinny pozostać zasadą w zakresie zrządzania i mogłyby być 
rozwijane, gdyby istniał popyt, nawet pomimo faktu, że większość zezwoleń dotyczy 
indywidualnych praw użytkowania;
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 państwa członkowskie powinny gwarantować efektywność widma i w związku z tym 
powinny nakładać obowiązek zredukowania, wycofania lub sprzedaży częstotliwości
radiowych w przypadku ich nieskutecznego wykorzystania;

 większą część widma należy harmonizować w odniesieniu do widma zwolnionego z
obowiązku uzyskania zezwolenia w oparciu o zasadę niepowodowania zakłóceń.

1.2 Wzmocnienie koordynacyjnej roli Komisji
Widmo nie uznaje ograniczeń. Skutecznie wykorzystanie widma w państwach członkowskich 
wymaga silniejszej koordynacji na szczeblu wspólnotowym, w szczególności w odniesieniu 
do rozwoju usług paneuropejskich i negocjacji porozumień międzynarodowych.

O ile zarządzenie widmem pozostaje w zakresie uprawnień na szczeblu krajowym, jedynie 
podejście wspólnotowe zapewnia skuteczną ochronę interesów wspólnotowych na szczeblu 
światowym. Tak jak w przypadku polityki handlowej, należy powierzyć Wspólnocie 
uprawnienia do prowadzenia negocjacji międzynarodowych w oparciu o wyraźne 
pełnomocnictwo udzielone przez współustawodawców UE.

1.3 Dywidenda cyfrowa
Kwestia dywidendy cyfrowej wymaga natychmiastowej reakcji politycznej; nie możemy 
czekać na wejście w życie dyrektyw reformujących. Główną, wiodącą zasadą rozdzielania 
części widma zwolnionej przez cyfryzację powinno być dążenie do uzyskania społecznej, 
kulturowej i ekonomicznej wartości (usługi publiczne lepszej jakości, szerokopasmowe sieci 
bezprzewodowe na obszarach o niskiej podaży usług, wzrost gospodarczy i zwiększenie ilości 
miejsc pracy itp.), a nie tylko zwiększenie dochodów publicznych. Skoordynowane podejście 
na poziomie wspólnotowym jest konieczne w celu:

 zapewnienia przeprowadzenia przez państwa członkowskie analizy korzyści i kosztów 
w celu określenia odpowiedniego rozdzielenia widma;

 opracowania wspólnej metodologii analizy korzyści i kosztów;

 zidentyfikowania pasm, które mogłyby być zharmonizowane w odniesieniu do dobrze 
zdefiniowanych paneuropejskich i interaktywnych usług na szczeblu wspólnotowym 
lub w celu wspierania skutecznego wykorzystania widma i zapewniania korzyści 
społecznych;

 zaproponowania, w stosownych przypadkach, wiążących przepisów dotyczących 
harmonizacji tych usług.

2. POPRAWA SKUTECZNEGO I SPÓJNEGO WDRAŻANIA
Spójne wdrożenie ram telekomunikacyjnych jest decydujące dla osiągnięcia sprawnie 
funkcjonującego rynku wewnętrznego łączności elektronicznej oraz konkurencyjnej 
gospodarki opartej na społeczeństwie informacyjnym, przynoszącej korzyści konsumentom i
przedsiębiorstwom.
Obecna równowaga sił pomiędzy Komisją („strażnik” określania rynków i wyznaczania 
znaczących sił rynkowych) a krajowymi organami regulacyjnymi (odpowiedzialnymi za 
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wdrażanie na szczeblu lokalnym) funkcjonuje w miarę dobrze. Jednakże wciąż istnieje 
możliwość poprawy spójności zarówno w odniesieniu do decyzji krajowych mających wpływ 
na rynek wewnętrzny, jak i zastosowania środków naprawczych.

2.1 Krajowe organy regulacyjne
Spójne stosowanie wymaga przede wszystkim istnienia niezależnych i wyposażonych w
odpowiednie środki krajowych organów regulacyjnych. Sprawozdawczyni z zadowoleniem 
przyjmuje proponowane przez Komisję przepisy dotyczące niezależności i podkreśla, że nie 
powinny one zostać podważone w negocjacjach międzyinstytucjonalnych.

Efektywne ramy regulacyjne wymagają także istnienia wyspecjalizowanych organów 
odwoławczych i skutecznych mechanizmów odwoławczych (np. właściwych granic 
czasowych w zakresie podejmowania decyzji) w celu zapobieżenia nadużywaniu procedur 
odwoławczych. Organy odwoławcze powinny być także upoważnione do przeprowadzania 
konsultacji z BERT w przypadku spraw mających wpływ na rynek wewnętrzny.

2.2 Spójne wdrożenie poprzez efektywną współregulację
Najstosowniejszym sposobem zapewnienia spójności i efektywności systemu, w którym 
uprawnienia są rozdzielone, jest współregulacja. Tylko przyjmując takie podejście, 
charakteryzujące się współpracą i kolaboracją pomiędzy Komisją i krajowymi organami 
regulacyjnymi, można osiągnąć rezultaty, nie naruszając delikatnej instytucjonalnej 
równowagi sił i nie osłabiając elementów regulacji, wchodzących w zakres zasady 
pomocniczości. Komisja powinna odgrywać raczej rolę arbitra i podmiotu ułatwiającego niż 
sędziego lub podmiotu nakładającego sankcje.
Ta nowa rola współregulacyjna nie powinna osłabiać, ale uzupełnić prawo inicjatywy Komisji 
do przewodzenia agendzie współregulacji oraz do proponowania współregulatorom 
wiążących przepisów, mających na celu rozwiązanie problemów z zakresu spójności.

2.2.1 Środki naprawcze
Należy raczej wprowadzić procedurę rozstrzygania sporów zamiast mechanizmu zgłaszania 
weta, aby zaangażować wszystkie zainteresowane strony, Komisję, poszczególne krajowe 
organy regulacyjne i BERT w poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań dotyczących
wprowadzania środków naprawczych.

Sprawozdawczyni przedstawia w poprawce 17 propozycję alternatywnej procedury spójnego 
stosowania środków naprawczych. Procedura ta jest oparta na zasadzie, że tylko wtedy, gdy 
Komisja i BERT (podejmując decyzję zwykłą większością głosów) uzgodnią, że 
proponowany środek naprawczy jest niestosowny, Komisja mogłaby wydać uzasadnioną 
decyzję, żądając od danego krajowego organu regulacyjnego zmiany projektowanego środka. 
Funkcjonalny rozdział, z uwagi na jego szeroki zasięg, podlega specjalnemu traktowaniu, 
ponieważ Komisja i BERT muszą uzgodnić, że jest to jedyny skuteczny środek naprawczy, 
który dany krajowy organ regulacyjny miałby możliwość nakazać.

3. PRZEJŚCIE DO PEŁNEJ KONKURENCJI
Akceptując przejściowy charakter regulacji ex-ante, należy stosować podejście stopniowe, 
usuwając regulacje tylko wtedy gdy rynki staną się rzeczywiście konkurencyjne. W tym 
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względzie odpowiednim podejściem może być wprowadzenie klauzuli kwalifikowanego 
przeglądu (wymagającej od Komisji stałego monitorowania poziomu konkurencji na rynkach 
regulowanych i przeprowadzania przeglądów okresowych). 
Ponadto należy zadbać o ocenę wpływu na konkurencję nowych technologii dostępu (sieci 
światłowodowe), które mogłyby wymagać dostosowanych narzędzi metodologicznych i
regulacyjnych w celu zapewnienia ochrony konkurencji na tych nowych rynkach i
jednocześnie dostarczenia stosownych zachęt do stosowania wspomnianych nowych sieci. 
Wzywa się zatem Komisję do należytego uwzględnienia debaty politycznej na temat regulacji 
tych nowych sieci dostępu i do dostosowania wszelkich zaleceń w tej kwestii przy całkowitej 
zgodności z nimi.

3.1 Rynki lokalne
W przypadku deregulacji, jeśli nie jest ona już konieczna, potrzebne jest bardziej 
kompleksowe podejście do analiz rynkowych, obejmujące rynki lokalne. Obowiązki 
ustawowe mogłyby być zniesione w obszarach geograficznych, w których uważa się, że 
konkurencja rzeczywiście wystartowała, lub ponownie wprowadzone lub wzmocnione w
niekonkurencyjnych obszarach rynków, które są uważane za konkurencyjne na szczeblu 
krajowym. Mogłoby to zmniejszyć ryzyko subsydiowania krzyżowego pomiędzy 
niekonkurencyjnymi i konkurencyjnymi regionami przez operatorów dominujących. Krajowe 
organy regulacyjne powinny uwzględnić tę możliwość w analizach rynku.

4. SIECI NOWEJ GENERACJI
Obecnie sposób traktowania dostępu nowej generacji jest jedną z dwóch, obok widma, 
najważniejszych kwestii politycznych w sektorze telekomunikacyjnym. Uwzględnienie ich w
dyrektywach zapewnia pełen obraz sektora w celu wspierania spójnych inwestycji.

Sieci światłowodowe oferują dużo większe osiągnięcia niż inne technologie przesyłu 
telekomunikacyjnego. Nowa rzeczywistość technologiczna wymaga przeglądu i dostosowania 
obecnej regulacji łączności elektronicznej, dążąc do osiągnięcia trzech celów: wspierania 
inwestycji (dokonywanych zarówno przez operatorów tradycyjnych, jak i wchodzących na 
rynek), zapewnienia konkurencji i wyboru konsumenta oraz wspierania ich szybkiego 
zastosowania, o ile to możliwe na całym terytorium (a nie tylko na najgęściej zaludnionych 
obszarach).

Chociaż potwierdzono, że preferowane jest osiągniecie pełnej konkurencji w zakresie 
infrastruktury (równoległe światłowodowe sieci dostępu o wysokiej wydajności) i w związku 
z tym powinno ono stanowić najważniejszy cel, takie działanie – zgodnie z tym, co wykazuje 
obecny poziom zastosowania sieci konkurencyjnych - prawdopodobnie nie byłoby wykonalne 
lub opłacalne we wszystkich krajach lub wszystkich obszarach geograficznych w 
poszczególnych krajach. W przypadku niewykonalności konieczne byłoby otwarte podejście 
do sieci, sprzyjające współużytkowaniu inwestycji i, w razie konieczności, udzielanie 
niedyskryminacyjnego dostępu. W przypadku gdy współużytkowanie nie jest możliwe do 
zrealizowania, przepisy powinny zapewniać, że ryzyko inwestycyjne będzie takie samo dla 
wszystkich podmiotów mających do niego dostęp.
Podsumowując, organy regulacyjne powinny mieć do dyspozycji efektywny zestaw narzędzi, 
aby dążyć do osiągnięcia konkurencji, zwiększenia inwestycji i zapewnienia korzyści dla 
konsumentów. W zależności od stopnia konkurencji na danym obszarze mogłoby się to 
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wiązać z wprowadzeniem obowiązku współużytkowania okablowania wewnątrz budynków, 
nakazując udzielanie dostępu do infrastruktury biernej (takiej jak przewody, maszty i prawa 
drogi oraz okablowanie wewnętrzne) oraz do urządzeń do przesyłu wstecznego, wspierając 
współużytkowanie inwestycji i wykorzystywanie koncentracji popytu oraz rozszerzenie 
wymogów dotyczących rozdziału na te nowe sieci.
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