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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
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

*** 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 PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

***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.



PR\759550PL.doc 3/14 PE416.636v02-00

PL

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO................5

UZASADNIENIE ................................................................................................................13



PE416.636v02-00 4/14 PR\759550PL.doc

PL



PR\759550PL.doc 5/14 PE416.636v02-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają 
zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej 
komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie 
(COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0762),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0452/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (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 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Decyzja nr 676/2002/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 
r. w sprawie ram regulacyjnych 
dotyczących polityki spektrum radiowego 
we Wspólnocie Europejskiej (dalej zwana 
„decyzją o spektrum radiowym”) pozwala 
Komisji na przyjęcie technicznych 
środków wykonawczych w celu 
zapewnienia zharmonizowanych 
warunków w odniesieniu do dostępności i 

skreślony
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efektywnego wykorzystania pasma widma 
radiowego.

Or. en

Uzasadnienie

Usunięto odniesienie do decyzji 676/2002/WE w sprawie spektrum radiowego, ponieważ jej 
zastosowanie oznaczałoby, że dalsze zmiany niniejszej dyrektywy dokonywałyby się bez 
możliwości skutecznej kontroli ze strony Parlamentu Europejskiego. 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Europejska Konferencja Administracji 
Pocztowych i Telekomunikacyjnych (dalej 
zwana „CEPT”) przygotowała na wniosek 
Komisji raporty techniczne, w których 
wykazano, że UMTS może funkcjonować 
jednocześnie z GSM w paśmie 900 MHz, 
obejmującym również tak zwany 
dodatkowy zakres częstotliwości (880-890 
MHz oraz 925-935 Hz). Zakresy 880-915 
MHz oraz 925-960 MHz powinny zatem 
zostać udostępnione na potrzeby UMTS –
systemu, który może funkcjonować 
jednocześnie z GSM, a także na potrzeby 
innych systemów – z chwilą, gdy zostanie 
wykazane, że mogą one funkcjonować 
jednocześnie z GSM, zgodnie z określoną 
w decyzji o spektrum radiowym procedurą 
przyjmowania zharmonizowanych 
warunków udostępniania i wydajnego 
wykorzystania widma radiowego.

(8) Europejska Konferencja Administracji 
Pocztowych i Telekomunikacyjnych (dalej 
zwana „CEPT”) przygotowała na wniosek 
Komisji raporty techniczne, w których 
wykazano, że UMTS może funkcjonować 
jednocześnie z GSM w paśmie 900 MHz, 
obejmującym r ó w n i e ż  tak zwany 
dodatkowy zakres częstotliwości (880-890 
MHz oraz 925-935 Hz). Zakresy 880-915 
MHz oraz 925-960 MHz powinny zatem 
zostać udostępnione na potrzeby UMTS –
systemu, który może funkcjonować 
jednocześnie z GSM.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślono odniesienie do decyzji w sprawie spektrum radiowego w celu zachowania spójności 
z poprzednią poprawką. 
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Elastyczność w zarządzaniu spektrum 
i dostęp do spektrum powinny zostać 
zwiększone w celu przyczynienia się do 
realizacji celów rynku wewnętrznego w 
zakresie łączności elektronicznej. Pasmo 
900 MHz powinno zatem być 
udostępnione innym systemom w celu 
świadczenia innych ogólnoeuropejskich 
usług z chwilą gdy zostanie wykazane, że 
mogą one funkcjonować jednocześnie z 
systemami GSM.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja o udostępnieniu pasma 900 MHz dla innych technologii i usług kompatybilnych z 
jego aktualnym wykorzystaniem sprzyja bardziej wydajnemu i elastycznemu zarządzaniu tymi 
częstotliwościami, co spowoduje pojawienie się większej liczby lepszej jakości usług łączności 
dla obywateli.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Przydzielanie spektrum specyficznym 
technologiom lub usługom stanowi 
odstępstwo od zasad neutralności 
technologicznej i neutralności usług oraz 
zmniejsza swobodę wyboru świadczonej 
usługi lub s tosowanej  technologii, 
jakakolwiek propozycja harmonizacji 
przydzielania pasma spektrum radiowego 
900 MHz systemom naziemnym innym niż 
GSM i UMTS powinna być jawna i 



PE416.636v02-00 8/14 PR\759550PL.doc

PL

podlegać kontroli Parlamentu 
Europejskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Ramy regulacyjne łączności elektronicznej wprowadzają zasady neutralności technologicznej 
i usług.  Każde odstępstwo o tych zasad, jakim jest harmonizacja niektórych pasm dla 
konkretnych usług lub technologii, powinno się dokonywać w sposób jawny i pod kontrolą 
ustawodawcy. 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9c) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się, aby w celu przyjęcia środków harmonizacyjnych mających na celu 
umożliwienie korzystania z pasma 900 MHz nowym usługom lub technologiom stosowano 
procedurę komitologii zgodnie z decyzją 1999/468/WE.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9d) W szczególności Komisja powinna 
być uprawniona do przyjęcia środków 
wykonawczych w związku z harmonizacją 
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pasm z innymi systemami naziemnymi. 
Ponieważ środki te mają ogólny zasięg i 
służą zmianom innych niż istotne 
elementów niniejszej dyrektywy, muszą 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą 
ustanowioną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE,

Or. en

Uzasadnienie

Procedura komitologii, jaką należy stosować odnośnie do decyzji harmonizacyjnych to 
procedura regulacyjna połączona z kontrolą, ponieważ chodzi o środki o zasięgu ogólnym, 
które dodają nowe elementy do dyrektywy oraz ponieważ jest to jedyna procedura, która 
gwarantuje skuteczną kontrolę ze strony ustawodawcy nad decyzjami Komisji, w których 
dysponuje ona dużą niezależnością. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 87/372/EWG
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie udostępniają 
zakresy częstotliwości radiowych 880-915 
MHz oraz 925-960 MHz na potrzeby 
systemów GSM i systemów UMTS, jak 
również dla innych systemów ziemskich 
umożliwiających świadczenie usług 
łączności elektronicznej, które mogą 
funkcjonować jednocześnie z systemami 
GSM, zgodnie z technicznymi środkami 
wykonawczymi przyjętymi na podstawie 
decyzji 676/2002/WE.

1. Państwa członkowskie udostępniają 
zakresy częstotliwości radiowych 880-915 
MHz oraz 925-960 MHz na potrzeby 
systemów GSM i systemów UMTS.

Or. en

Uzasadnienie

Dokonano rozróżnienia między szczególnym celem niniejszej dyrektywy (udostępnienie pasma 
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900 MHz technologii UMTS) i celem dodatkowym, w ust. 1a, jakim jest nadanie elastyczności 
temu instrumentowi prawnemu, aby umożliwić nowe zastosowania w przyszłości.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 87/372/EWG
Artykuł 1 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą także 
udostępnić zakresy częstotliwości 
radiowych 880-915 MHz oraz 925-960 
MHz innym systemom naziemnym 
zdolnym do świadczenia usług łączności 
elektronicznej, które mogą funkcjonować 
jednocześnie z systemami GSM. 

Or. en

Uzasadnienie

Dokonano rozróżnienia między szczególnym celem niniejszej dyrektywy (udostępnienie pasma 
900 MHz technologii UMTS) i celem dodatkowym, w ust. 1a, jakim jest nadanie elastyczności 
temu instrumentowi prawnemu, aby umożliwić nowe zastosowania w przyszłości.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 87/372/EWG
Artykuł 1 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja, do celów harmonizacji 
przydzielania pasm, o których mowa w 
ust. 1, innym systemom naziemnym, 
udziela CEPT mandatu określającego 
zadania do wykonania oraz harmonogram 
ich wykonywania. Komisja podejmuje 
działania zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 3a ust. 2.
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W oparciu o zadania ukończone na mocy 
pierwszego akapitu komisja może przyjąć 
harmonizujące środki wykonawcze 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
3a ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

El procedimiento que se establece para decidir sobre futuras armonizaciones de la banda de 
900 MHz es el habitual para las decisiones técnicas de armonización en otras bandas del 
espectro, esto es, en primer lugar, una fase de consulta de la Comisión a los Estados 
miembro  sobre el proyecto de mandato que ha de otorgar a la Conferencia Europea Postal y 
de Telecomunicaciones (CEPT) sobre los aspectos técnicos a considerar (interferencia, 
potencias de emisión, bandas de guarda, etc.) para asegurar la compatibilidad entre sistemas 
y, seguidamente, una fase de decisión por parte de la Comisión sujeta al control del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3a (nowy)
Dyrektywa 87/372/EWG
Artykuł 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
Artykuł 3a

Procedura komitetowa
1. Komisję wspiera Komitet ds. Widma 
Radiowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 
dyrektywy 676/2002/WE.
2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 3 i 7 decyzji
1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.
3. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5a ust.1 - 4 oraz art. 
7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem 
jej art. 8.

Or. en
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Uzasadnienie

Odniesienie do artykułów decyzji w sprawie komitologii dotyczących procedury doradczej i 
procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą. W celu uproszczenia stosowania tych procedur 
nie proponuje się utworzenia nowego komitetu, lecz powierzenie tych zadań komitetowi 
powołanemu decyzją w sprawie spektrum radiowego.
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UZASADNIENIE

Skuteczna polityka Unii Europejskiej w zakresie spektrum radiowego wymaga elastycznego i 
skoordynowanego zarządzania ze strony państw członkowskich oraz harmonizacji 
częstotliwości na poziomie wspólnotowym, jeżeli jest to uzasadnione względami 
ekonomicznymi pod kątem skali i interoperacyjności urządzeń i usług. Tylko dzięki temu 
będziemy w stanie w lepszy pod kątem społecznym i ekonomicznym sposób wykorzystać to 
publiczne i rzadkie dobro zapewniając mniejsze koszty operacyjne i większe możliwości 
biznesowe dla dostawców usług łączności elektronicznej, większą liczbę i lepszą jakość usług 
łączności dla konsumentów i lepsze świadczenie usług publicznych obywatelom.
W tym kontekście niniejszy wniosek legislacyjny ma na celu lepsze wykorzystanie pasma 900 
MHz, aby umożliwić jego wykorzystywanie przez technologię łączności komórkowej GSM i 
technologię UMTS świadczącą wyższej jakości usługi. Badana techniczne przeprowadzone 
przez Europejską Konferencję Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) 
potwierdzają, że obie technologie mogą być stosowane w tym paśmie bez powodowania 
zakłóceń.
Ponadto istnieje konsensus i pilna potrzeba wśród dostawców usług łączności komórkowej co 
do stosowności dopuszczenia tego nowego zastosowania pasma, ponieważ dzięki temu 
zmniejszą koszty wprowadzania infrastruktury UMTS i będą mogli zaoferować bardziej 
innowacyjne usługi swym klientom po bardziej przystępnej cenie. Dlatego niektóre państwa 
podjęły juz decyzję o dopuszczeniu wykorzystania tej technologii w tym paśmie i oczekują na 
decyzję Wspólnoty, aby ją wdrożyć z pełnymi gwarancjami prawnymi.
Wobec powyższego sprawozdawczyni może tylko potwierdzić stosowność umożliwienia tego
nowego zastosowania - wprowadzanego za pomocą poprawki legislacyjnej, czyli jawnie i po 
konsultacjach publicznych - w celu świadczenia większej liczby i lepszej jakości usług 
łączności komórkowej obywatelom po mniejszych kosztach.
Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje także fakt, że wobec odrzucenia przez 
Parlament Europejski pierwotnego wniosku Komisji polegającego na uchyleniu dyrektywy i 
poddaniu regulacji jej celów, czyli wykorzystania pasma 900 MHz, za pomocą decyzji 
Komisji podjętej z zastosowaniem procedury komitologii, Komisja zmieniła swe początkowe 
podejście i zaproponowała obecnie procedurę legislacyjną. Dzięki temu przywrócona została 
równowaga instytucjonalna i uniknięto sytuacji, w której podjęte przez współustawodawcę 
decyzje są zmieniane bez jego udziału.
Wniosek Komisji obejmuje ponadto zmianę dyrektywy w celu umożliwienia w przyszłości w 
zależności od rozwoju technologicznego udostępnienia pasma 900 MHz dla nowych 
zastosowań. Mimo że ta klauzula elastyczności zostaje przyjęta z zadowoleniem, to samo nie 
dotyczy procedury zaproponowanej przez Komisję: procedura regulacyjna, która wyklucza 
skuteczną kontrolę Parlamentu. Sprawozdawczyni nie zdołała zrozumieć dlaczego - jeśli 
pierwsza zmiana zastosowania pasma dokonywana jest drogą legislacyjną – decyzja o 
kolejnych zastosowaniach ma być podejmowana z uniknięciem kontroli parlamentarnej. 
Aby nadać instrumentowi prawnemu większą elastyczność w celu dopasowania go do 
dalszego postępu technologicznego bez naruszania wymogu kontroli parlamentarnej 
sprawozdawczymi proponuje, aby dla osiągnięcia kompromisu zastosowano procedurę 
regulacyjną połączoną z kontrolą do podejmowania decyzji dotyczących nowych zastosowań 
tego pasma. Proponowane poprawki mają na celu uzasadnienie w preambule i wprowadzenie 
w tekście właściwym tej nowej procedury, która zapewnia większe gwarancje kontroli 
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parlamentarnej.
Podsumowując, aby zwiększyć konkurencyjność sektora łączności komórkowej w celu 
zaoferowania obywatelom większej liczby i lepszej jakości usług, udziela się poparcia 
koncepcji umożliwienia elastycznego wykorzystania tego pasma, ale jednocześnie w celu 
zagwarantowania jawności i poszanowania równowagi instytucjonalnej podkreśla się 
konieczność zapewnienia kontroli parlamentarnej nad ewentualnymi przyszłymi decyzjami 
dotyczącymi dodatkowych zastosowań pasma.
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